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LBL PANEL RH 275X122 MM

SCALE:
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L1060008 NETH/1Y PPE 4117451

Toelatingsnummer: NL-0005643-0000 
Chemische naam van de werkzame stof: brodifacoum 
Gehalte werkzame stof: 0,005 %
Aard van het preparaat: RB – lokmiddel (klaar voor gebruik)

RODENTICIDE

Charge nummer: zie verpakking
Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Bewaren boven 0 °C.

Toelatinghouder:
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 - CH 4058 Basel
Zwitserland - Tel. 0041 61 323 11 11

Distributeur:
Syngenta Crop Protection B.V.
Jacob Obrechtlaan 7a
4611 AP  Bergen op Zoom
tel. 0164 225 500 - www.syngenta.nl

10 kg © Syngenta AG 2020 

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Pellets

KLEIN 
GEVAARLIJK

AFVAL

Gevarenaanduidingen
H360d Kan het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige 
 of herhaalde blootstelling.
 
Voorzorgsmaatregelen
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen 
 raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften 
 gelezen en begrepen heeft.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P308+P313  Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen (die 

eventueel contact kan opnemen met het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

P405 Achter slot bewaren.

Aanvullende etiketelementen
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de 
 menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVAAR

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein 
Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
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Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

TOEGELATEN GEBRUIK

Klerat Pellets is een kant-en-klaar graanlokaas in korrelvorm op basis van 
0,005% brodifacoum ter bestrijding van:
• bruine en zwarte ratten en huismuizen binnen
• bruine en zwarte ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 
De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen 
en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven 
in de meest recente versie van het ‘Handboek beheersing van ratten om 
gebouwen en voedselopslagplaatsen’ door bedrijven die zijn gecertificeerd 
voor IPM-Rattenbeheersing.

Toepassen in manipulatiebestendige lokaasdozen.

DOSERING

Bruine en zwarte ratten
Ernstige plaag : 20-50 g lokaas per lokaasdoos om de 5 meter
Geringe plaag : 20-50 g lokaas per lokaasdoos om de 10 meter

Huismuizen
Ernstige plaag : 5-15 g lokaas per lokaasdoos om de 2 meter
Geringe plaag : 5-15 g lokaas per lokaasdoos om de 5 meter

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Voer voorafgaand aan het plaatsen van lokaasdozen een lokale beoordeling 
uit om het soort knaagdier vast te stellen, hun plaatsen van activiteit en 

de mogelijke oorzaak en omvang van de plaag. Verwijder voedsel dat gemakkelijk 
bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien 
daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien 
dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger 
maakt. Het product dient alleen te worden gebruikt in een integrated pest management 
(IPM)-systeem, inclusief onder andere, hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke 
bestrijdingsmethoden. Het product dient in de directe nabijheid te worden geplaatst 
waar knaagdieractiviteit eerder is waargenomen (bijv. knaagdierpaden, nestplaatsen, 
voederbakken, gaten, holen etc.).
Waar mogelijk moeten lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden bevestigd. 
Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen/oppervlaktewater worden geplaatst, 
zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water voorkomen wordt. Lokaasdozen 
moeten worden gelabeld zodat duidelijk is dat zij rodenticiden bevatten en dat zij niet 
moeten worden verplaatst of geopend. Lokaasdozen moeten worden voorzien van de 
volgende informatie: “niet verplaatsen of openen”; “bevat een rodenticide”; “productnaam 
of toelatingsnummer”; “werkzame stof(fen)” en “Na (mogelijke) blootstelling een arts 
raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum”. Plaats 
het lokaas in de lokaasdoos met een hulpmiddel.
Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren 
en andere niet-doelwit dieren. Plaats het product niet in de buurt van eten, drinken en 
diervoeders, en tevens uit de buurt van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die hiermee 
in contact staan.
De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen 
inzicht van de gecertificeerde gebruiker, op basis van de uitgangssituatie. Lokaasdozen 
die regelmatig worden verplaatst, dienen vaker te worden bezocht dan die waar vaste 
lokaasdozen worden ingezet. Wanneer de consumptie van lokaas laag is ten opzichte 
van de klaarblijkelijke intensiteit van de plaag, kunt u overwegen om de lokaasdozen 
over te brengen naar andere plaatsen en over te gaan op een andere lokaasformulering. 
Indien na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds lokaas wordt geconsumeerd, 
en er geen afname van knaagdieractiviteit valt waar te nemen, moet de waarschijnlijke 
oorzaak worden vastgesteld. 

RESISTENTIEMANAGEMENT
Wanneer bij onvoldoende effectiviteit andere oorzaken zijn uitgesloten, is het 
waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-
anticoagulerend rodenticide, daar waar beschikbaar, of een krachtiger anticoagulerend 
rodenticide. Wissel niet het gebruik van verschillende anticoagulantia af omwille van 
resistentiemanagement doeleinden. Overweeg het gebruik van vallen als alternatieve 
bestrijdingsmethode. Gebruik het product niet als permanent lokaas voor het voorkomen 
van knaagdierplagen of het beheersbaar houden van knaagdieroverlast.

OVERIGE INFORMATIE
Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele 
omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) 
over de knaagdierbestrijdingscampagne, in overeenstemming met de ‘code 
of good practice’, indien beschikbaar.
Vanwege hun vertraagde manier van werken, kunnen anticoagulerende 
rodenticiden soms pas na 4 tot 10 dagen actief worden na inname van 
het lokaas. Dode knaagdieren kunnen ziekten overdragen, daarom dode 
knaagdieren niet aanraken met blote handen. Gebruik handschoenen of 
gereedschap zoals een tang wanneer u ze verwijdert.
Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten 
van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar 
geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Dit om het risico op inname door 
en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.
Dit product bevat een anticoagulerende stof. Bij inslikken kunnen 
symptomen ontstaan die vertraagd optreden, zoals neusbloedingen en 
tandvleesbloedingen. Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door 
medisch/veterinair personeel.
In geval van:
Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water 
en zeep.
Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, 
oogleden minstens tien minuten open houden.
Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen.
Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken 
opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking 
of etiket van het product tonen.

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
Houd de verpakking gesloten en uit de buurt van direct zonlicht.
Uiterste gebruiksdatum:
ten minste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum.

De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd. Aangezien bij 
de toepassing factoren een rol kunnen spelen waarover wij geen controle 
kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, die 
direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het product.
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