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soft block

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het middel
verzamelen en vernietigen. Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen
gevonden) eveneens verzamelen en veilig verwijderen (cf. Destructiewet),
opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers
worden vergiftigd.

Waarschuwingszinnen
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies /
veiligheidsgegevenskaart.
Disclaimer
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.
De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten
beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.
Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience, zoals onder meer
opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de dosering etc. kunnen de werking
van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee
geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige
maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering. Schone
en ongeopende zakjes kunnen worden ingezameld en bewaard voor
toekomstig gebruik.
Chargenummer: Zie verpakking.
Productie datum: Zie verpakking.
Houdbaarheid: tot 36 maanden na productie
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De hoeveelheid benodigd lokaas, hangt af van de te bestrijden populatie.
Maak daarom voorafgaand aan de bestrijding een inventarisatie (het
uitzetten van onvergiftigd lokaas). Deze geeft inzicht in het aantal te
plaatsen en de locaties van de lokaasdozen, alsmede de hoeveelheid
benodigde Rodilon soft block. Als richtlijn geldt dat evenveel Rodilon soft
block wordt uitgezet als dat onvergiftigd lokaas wordt gegeten. Voor de
bestrijding van ratten geldt minimaal 200 gram Rodilon soft block per
lokaasdoos. Om het verslepen van zakjes Rodilon soft block te voorkomen,
dienen de zakjes vastgezet te worden. Voor de bestrijding van muizen
geldt: minimaal 20 gram per lokaasdoos. Als richtlijn geldt: controleer de
opname elke 1 à 2 dagen en ververs of vul het lokaas daar waar nodig is
aan tot er in het geheel geen opname meer is. Indien het lokaas geheel
opgegeten is, met een dubbele hoeveelheid lokaas hervullen.

Resistentie management:
Voor de actieve 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.

Rodilon soft block

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
Rodilon soft block wordt aangereikt in kant en klaar te gebruiken zakjes.
Maak de zakjes niet open, maar plaats deze in de hiervoor geschikte
lokaasdoosjes. De lokaasdoosjes vervolgens uitzetten op plaatsen waar de
ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op
looppaden (sporen!) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of
knagen. (N.B.: bij zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen
inrichten).

Om de effectiviteit van de bestrijding te volgen dient een rapportage te
worden bijgehouden. In deze rapportage wordt ten minste het resultaat van
de inventarisatie aangegeven, de locatie van uitgezette lokdozen, alsmede een
registratie van uitgezet en opgenomen lokaas gedurende de bestrijdingsactie.

Lokaas ter bestrijding van
ratten en muizen

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte
en bruine ratten en huismuizen in ruimten, met dien verstande, dat het
middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde
lokaasdoosjes. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen en (huis)dieren.
Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
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SCHADELIJK
Rodilon soft block - NL - 2,5 kg - NL79214731A - ARTICLE 79096585

TOELATINGSHOUDER:
Bayer CropScience BV,
Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT (NL)
Tel.: 0297-280666
® Geregistreerd handelsmerk van Bayer

(:AKAGSK=U[X^UW:

Bayer Environmental Science • AGCI • Date : 02/10/07 • Auteur : Ant

DISTRIBUTEUR:
Bayer Environmental Science SAS
16 Rue Jean-Marie Leclair
F-69009 LYON

Toelatingsnummer: 12966 N
Werkzame stof: difethialon
Gehalte: 0,0025%
Aard van het preparaat: pasta op waterbasis

Dossier : Rodilon Pasta • Contenu : 2,5 kg • Pays : NL • Réf. : NL79214731A • Article : 79096585 • Dim. : L 584,5 mm x H 475 mm

Inhoud :

250 x 10 g
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