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RODENTICIDE

BLOCKS
Inhoud :

4 kg
Parc du Chater - 33, rue Bélissen
69340 Francheville
+33(0) 4 72 50 12 20

Ref. Pierwood / No. Folder : 170761
Date : 18/07/2017
Modif. 1 : 20/07/2017
Op. : AL

H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof niet inademen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van di
product.
P273: Voorkomlozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen dragen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Gooi de inhoud en de verpakking verwerken volgens de
lokale / nationale regelgeving.
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Toelatingsnummer:
13515 N
Werkzame stof:
Difethialon
Gehalte:
0,0025%
Aard van het preparaat:
RB (Lokmiddel klaar voor gebruik)
CAS nr: 104653-34-1
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Zwarte ratten, bruine ratten en huismuizen in gebouwen
Zwarte ratten en bruine ratten om gebouwen en
voedselopslagplaatsen
Bestand tegen vocht en schimmels

WAARSCHUWING

NL80536062G - ARTICLE 80543948

Client / Customer : BES
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Code Article / Article Code : 80543948
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GEBRUIKSAANWIJZING
Rodilon Blocks is een kant-en-klaar lokaas in blok formulering dat
uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast. Het lokaas uitzetten op
plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van
hol ingangen, op looppaden(sporen!) en op plaatsen waar de dieren
voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen
in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Middel ter bestrijding van huismuizen in gebouwen en middel ter bestrijding
van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel
in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM.
Doelorganismen (inclusief ontwikkelingsstadia)
Bruine ratten, Zwarte ratten, Huismuizen.
Toepassing
Huismuizen: in afgesloten ruimten.
Bruine en zwarte ratten: in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op
basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het
lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer
plaatsvindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal
vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, met een dubbele
hoeveelheid lokaas hervullen.
Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van muis- en
ratwering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien
in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de
resultaten slechts blijvend zijn, wannneer ook daar een bestrijdingsactie
wordt uitgevoerd.

Zet het lokaas veilig uit in lokdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor
geschikte trays, zodat het risoco van consumptie door andere dieren
(huis- of landbouwdieren, vogels) en kinderen wordt geminimaliseerd.
Indien mogelijk het lokaas zo vastmaken dat het niet weggesleept kan
worden. De lokaasdoosjes of veilig afgedekte trays markeren zodat
duidelijk is dat rodenticiden bevatten. Na gebruik handen wassen. Katten
tijdens een bestrijdingsacctie extra goed voeren. Na gebruik handen
wassen.
Houdt dit etiket beschikbaar wanner medisch advies wordt ingewonnen. In
geval van nood contact opnemen met een dokter. Tegengif Vitamine K1
(onder medische begeleiding).
Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking
Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas
verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval
(KCA) depot.
Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens
verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat
huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden
vergiftigd.
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Toepassingsmethode
Rodilon Blocks is een kant-en-klaar lokaas dat, moet worden uitgelegd in
speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor
geschikte trays.
Dosering en frequentie van toepassing
Bestrijding van muizen:
Plaats het lokaas op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van
de grootte van de muizenplaag. Gebruik 40 gram lokaas per plek.

Bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen:
Plaats het lokaas op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk
van de grootte van de rattenplaag. Gebruik 120 gram lokaas per plek. (NB:
ingeval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten).
Gebruikers
Professioneel gebruik
Gebruik om gebouwen en voedselopslagplaatsen:
- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de
Inspectie Leefomgeving en Transport
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor
IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen
zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Resistentiemanagement:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een
risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel
daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in
gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende
middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van
de populatie. Het middel mag niet permanent gebruikt worden.
Bestrijding van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen:
Bij gebruik ter bestrijding van ratten om gebouwen of
voedselopslagplaatsen mag het middel alleen gebruikt worden als
laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel gebaseerd is
op de principes van IPM, en wel:
- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij
de Inspectie Leefomgeving en Transport.
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor
IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen
zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Opslagcondities en houdbaarheid van het product
Houdbaarheid: 3 jaar.

H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij
langdurige of herhaalde blootstelling.
H412: Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof niet inademen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
van di product.
P273: Voorkomlozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen dragen.
WAARSCHUWING
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Gooi de inhoud en de verpakking verwerken
volgens de lokale / nationale regelgeving.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste
hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te
beschermen.
Dit product bevat anticoagulantia die een groot risico vormen voor
doorvergiftiging van (roof)vogels en zoogdieren. buitengebruik is
daarom alleen en bij uitzondering toegestaan voor de bestrijding van de
ratten indien alle andere maatregelen in kader van het
bestrijdingsprogramma, gebaseerd op de principes van IPM,
onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Chargenummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 3 jaar na productie
® Geregistreerd handelsmerk
Bitrex® is een geregistreerd handelsmerk van Macfarlan Smith
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TOELATINGSHOUDER:
LiphaTech S.A.S.
Bonnel CS 10005
47480 PONT DU CASSE
FRANKRIJK

DISTRIBUTEUR:
Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280413
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