USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

MICETEC
BLOCOS
ISCO EM BLOCOS PRONTO A USAR
com 0.005% (p/p) de bromadiolona
PARA O CONTROLO DE PRAGAS DE ROEDORES

5 Kg

Distribuído por:
Sapec Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
apoiovet@sapec.pt
www.sapecvet.pt

Av nº PT/DGS ARMPB-03/2016
UTILIZE OS BIOCIDAS COM CUIDADO. LEIA SEMPRE O RÓTULO E A INFORMAÇÃO
RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR

COMPOSIÇÃO
Substância Ativa: 0,005% (p/p) de Bromadiolona
FORMULAÇÃO










ISCO PRONTO A USAR
FÁCIL DE APLICAR
DISTRIBUIÇÃO PRÁTICA
FORMULAÇÃO COM CEREAIS DE ALTA QUALIDADE E CERAS
COMESTÍVEIS
MOLDAGEM A QUENTE DOS BLOCOS PERMITE UMA COMPLETA
UNIFORMIZAÇÃO DE TODOS OS SEUS COMPONENTES
INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NA FORMULAÇÃO
(AGENTES AMARGANTES)
FORMULAÇÃO COM INIBIDORES DE CRESCIMENTO DE FUNGOS E
BACTÉRIAS
RESISTENTE EM TODAS AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
IDEAL PARA LOCAIS COM ELEVADA HUMIDADE

MODO DE AÇÃO
Atua por ingestão. Anticoagulante de 2ª geração o qual bloqueia a formação
da protrombina. Uma só ingestão é suficiente para destruir ratos e ratazanas
incluindo aqueles ditos “resistentes” a anticoagulantes e outros produtos.
ESPÉCIE-ALVO
Utilizado para combater: ratazana castanha (Rattus norvegicus), ratazana
preta (Rattus rattus) e o rato (Mus musculus).
LOCAIS DE APLICAÇÃO
Colocar os iscos nos locais frequentados pelos roedores, nos seus ninhos e
locais de alimentação.
Espalhar os iscos por toda a área infestada.
Para utilização dentro de casa e no exterior, apenas na área circundante dos
edifícios.
Para utilização em esgotos.
MÉTODO DE APLICAÇÃO DE ISCO
Colocar o isco nos locais onde existam sinais da atividade dos roedores, como
dejetos frescos, dentro ou perto de ninhos e tocas, locais de passagem e de
alimentação dos roedores. Colocar os pontos de iscos por toda a área
infestada.
A frequência de tratamento é de 2 a 4 aplicações por ano, com 3 a 6 meses de
intervalo.
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O programa de controlo de pragas é repetido de acordo com a necessidade,
devido à infestação, geralmente a cada 3 a 6 meses.
A duração do programa é, geralmente, até 6 semanas.

ESTRATÉGIA DE COLOCAÇÃO DE ISCO
Alvo

Ratazanas

Ratos

Intensidade
da
infestação
Baixa

Colocação do
isco

Alta

Até 10 blocos a
cada 5 metros

Baixa

Até 2 blocos a
cada 5 metros

Alta

Até 2 blocos a
cada 2 metros

Até 10 blocos a
cada 10 metros

Instruções

Inspecionar
frequentemente os
locais de colocação
dos iscos nos
primeiros 10-14
dias e substituir os
iscos roídos,
danificados pela
água ou
contaminados com
sujidade.

Caso não aviste roedores num
local de colocação de iscos
durante 7-10 dias, mude os
iscos para um local onde os
roedores sejam avistados
frequentemente.
Os ratos são muito curiosos.
Para um melhor controlo, os
iscos devem ser mudados de
local após terem sido
inspecionados pelos ratos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
Durante o período de tratamento, procurar e remover em intervalos frequentes os
roedores mortos da zona de tratamento (a não ser usados em esgotos), mas sem os
deitar ao lixo ao depositar em lixeiras. Tratar os roedores mortos de acordo com as
exigências das autoridades.
Depois de decorrido o período de tratamento recolher todo o produto, eliminando-o de
acordo com as exigências locais.
A menos que supervisionado por um técnico de controlo de pragas ou outro técnico
competente, não utilizar rodenticidas anticoagulantes como isco permanente.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Contém 1,2-benziotiazonlin-3-ona. Pode provocar reação alérgica.
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de proteção.
EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENO.
Antídoto específico: Vitamina K1 (sob supervisão médica).
Armazenar em recipiente fechado.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: 808 250 143
Versão da Ficha de Produto: V1- Novembro de 2016
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