
Fourmidor   

FOURMIDOR  
 
Hotová gélová insekticídna návnada proti mravcom pre profesionálnu aplikáciu v obytných 
a obchodných priestoroch a ich okolí.  
 

Účinná látka:  

fipronil 0,05%, tj. 0,5 g/kg 
tj. (+-)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro-methylsulfinylpyrazol -3-karbonitril 

 

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do 
kategórií nebezpečenstva: fipronil CAS No.: 120068-37-3 
 

UPOZORNENIE! 

Výstražné upozornenie: 

H412  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

EUH401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 
životné prostredie. 

Bezpečnostné upozornenie: 

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo etiketu výrobku. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie): 

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie. 
 
Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:   
BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2 
Tel.č.: +421-2-58 266 111 
 
Výrobca:   
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Švajčiarsko 
 
Registračné číslo:    
 
Dátum výroby:   uvedené na obale 
Číslo šarže:   uvedené na obale  
Balenie:    6 x 10 fľaštičiek po 50 g prípravku  
 
Fourmidor® je registrovaná ochranná známka firmy  BASF SE. 

Návod na použitie 

Fourmidor® je účinný hlavne proti mravcom z podčeľade Formicinae ako preventívny a nápravný 
prostriedok. 

Druhy: Pre kontrolu mravcov vrátane Mravcov obyčajných (Lasius niger) a Argentínskych mravcov 
(Linepithema humile). 

Fourmidor® je pripravený na priame použitie, je to insekticídna gélová návnada obsahujúca 0,5 g/kg 
(0,05%) účinnej látky Fipronil, pre kontrolu mravcov v domácnosti a v okolí domácností a obchodných 
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priestorov určený pre profesionálne použitie. Fourmidor® pôsobí pri kontakte a prostredníctvom 
prehltnutia už pri veľmi nízkych dávkach. Mravce priťahuje sladký gél. Prehltnú gél s účinnou látkou a 
vezmú ho naspäť do mraveniska, aby nakŕmili vyliahnuté mravce. Mravce uhynú v mravenisku 
niekoľko hodín po užití gélu. Produkt sa dodáva vo fľašiach alebo v tubách. Obal výrobku Fourmidor® 
je navrhnutý tak, aby sa dal gél jednoducho aplikovať do prasklín a škár. 

Fourmidor® by sa mal na týchto miestach aplikovať vo forme malých kvapiek. Tieto kvapôčky gélu sa 
majú aplikovať pozdĺž cestičiek mravcov vo vzdialenosti približne 30 cm a mali by byť chránené pred 
dažďom (napr. strešnou škridlou). Jedna kvapka má priemer približne 3-4 mm a hmotnosť asi 0,03 g. 
Oblasť použitia sa má skontrolovať o 1-2 týždne neskôr. Ak bola gélová návnada úplne spotrebovaná 
a stále badať pohyb mravcov, je potrebné aplikovať druhú dávku. Fourmidor® sa nesmie nanášať na 
povrchy, ktoré by mohli byť zaplavené vodou, alebo z ktorých by mohol byť odstránený bežným 
čistením. Nenanášajte sprejom na Fourmidor® alebo v jeho okolí žiadne iné insekticídy a taktiež 
neaplikujte gél v miestach kde boli nedávno takéto látky použité, pretože priťahovanie mravcov ku 
gélu by mohlo byť negatívne ovplyvnené. 

Aplikačná dávka a návod na použitie: 

Oblasť použitia Spôsob aplikácie    Doba aplikácie 

V obytných a komerčných budovách 
a v ich okolí  

 
1 kvapka na každých 30 cm chodníčkov 
mravcov  
 

Čo najskôr po 
tom, ako mravce 
začnú byť 
aktívne.   

Oblasť použitia:  V domácnosti a v okolí domácností a obchodných priestorov  

Aplikačná dávka: 1 kvapka každých 30 cm v blízkosti chodníčkov mravcov  

Doba aplikácie: Hneď ako badáte aktivitu mravcov.  

Vnútorné použitie: Umiestnite kvapky na rovný, neabsorpčný povrch ľahko prístupný pre mravce, 
napr. dlažba alebo kameň, NEUMIESTŇUJTE na absorpčný povrch ako je pôda alebo drevo. 
Fourmidor® je najúčinnejší ak sa aplikuje pozdĺž mravčích chodníčkov. Aplikujte 1 kvapku každých 30 
cm pozdĺž mravčích chodníčkov hneď ako spozorujete aktivitu mravcov. Jedna kvapka má priemer 
približne 3-4 mm a hmotnosť asi 0,03 g. Takto ošetrené povrchy sa majú skontrolovať o 1-2 týždne 
neskôr. Ak bola gélová návnada úplne spotrebovaná a stále badať pohyb mravcov, je potrebné 
aplikovať druhú dávku. Nenanášajte sprejom na Fourmidor® alebo v jeho okolí žiadne iné insekticídy 
a taktiež neaplikujte gél v miestach kde boli nedávno takéto látky použité, pretože priťahovanie 
mravcov ku gélu by mohlo byť negatívne ovplyvnené. 

Vonkajšie použitie:  Mraveniská sa často nachádzajú pod chodníkmi, pod dlažbou alebo pod stenami, 
ktoré poskytujú kolónií špeciálnu ochranu. Fourmidor® je najúčinnejší ak sa aplikuje pozdĺž mravčích 
chodníčkov. Aby ste dosiahli s prípravkom Fourmidor® najlepšie výsledky, je potrebné pred 
aplikáciou gélu odstrániť alternatívne zdroje jedla pre mravcov (hlavne zdroje cukru, zvyšky jedál, a 
pod.). Jedlo a odpadky obsahujúce jedlo odvracajú pozornosť mravcov od gélovej návnady. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri práci používajte ochranu tela na základe aktivity a možnej expozície, zásteru, ochranné čižmy, 
chemický ochranný oblek, ochranné okuliare s bočnými štítmi a ochranné rukavice odolné voči 
chemikáliám. Po práci si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Počas práce nejedzte, nepite a 
nefajčite. Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa 
s potravinami pracuje. Aplikujte na miesta, kde nástraha nebude dosiahnuteľná pre deti.  

Prvá pomoc  

Po náhodnom požití: vypláchnite si ústa a potom vypite veľké množstvo vody.  
Po zasiahnutí očí: Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 
minút.   
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou 
vodou. 
Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pokoj a pobyt na čistom vzduchu. 
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Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku  
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi 
Národného toxikologického  informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66). 
 
Skladovanie: 
Skladujte v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, liekov 
a chemických látok (vrátane obalov), pri teplotách do 35 °C. Prípravok nesmie zmrznúť.  
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 36 
mesiacov od dátumu výroby. 
 
Zneškodnenie obalov a zvyškov: 
Prázdne obaly (tuby od pasty) po vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do separovaného 
komunálneho odpadu.  
 
BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k 
použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, 
zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po 
aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo 
straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo 
nesprávneho použitia.  
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