FICHA TÉCNICA

Raticida para combate a ratazanas, ratos e ratinhos

USO DOMÉSTICO

Com 0,005% de Difenacume*
* O Difenacume é um anticoagulante, de acção a longo-termo.

Distribuído por:
Sapec Agro, SA
Av. do Rio Tejo- Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
Tel. 213 222 717
apovet@sapec.pt
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Composição


0,005% (p/p) de Difenacume



O,001% de Benzoato de Denatónio (como agente repulsivo)

Formulação
 Isco fresco em pasta pronto a usar no combate a pragas de roedores.
 A sua formulação em pasta é extremamente atractiva e eficaz contra

as pragas dos roedores.
 Formulação em pasta com vários componentes homogeneizados
através de óleo vegetal: Trigo; Amigo; Açucares; Proteínas, Sais Minerais
e Aromas.
 O seu elevado teor de energia e a incorporação de adjuvantes de
sabor tornam a formulação bastante atractiva quando os roedores
recusam outro tipo de iscos.
 A saqueta que contém o isco é fabricada com uma alta percentagem
de fibra com o fim de lhe conferir resistência e conter a gordura.
 A saqueta individual é consumida pelo rato.
 Fácil aplicação.
 Para que o produto perdure durante bastante tempo são incorporados
antioxidantes e conservantes evitando a oxidação e o aparecimento de
fungos.
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Modo de acção



Actua 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.



Ao fim 2-3 dias provoca hemorragias internas com morte rápida do
roedor.



Efeito de Mumificação.

Utilizações


Utilizado para combater pragas de roedores: ratazana castanha (Rattus
norvegicus), ratazana preta (Rattus rattus), o rato-caseiro e ratinho (Mus
musculus).

Locais de Aplicação
 Locais onde se notar a passagem dos roedores, nos seus ninhos e locais
de alimentação.
 Utilização em interiores e exteriores (apenas em torno) de edifícios de
habitação, industriais, comerciais e institucionais. Não usar em esgotos.
 Os iscos devem ser colocados com uma frequência de 2 a 4
aplicações/ano, com intervalos de 3 a 6 meses.
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Modo de Emprego

 Colocar os iscos em estações de isco resistentes e pontos de isco
escondidos.
 Utilizar os iscos directamente sem os retirar da saqueta de papel.
 Os ratos são muito curiosos, para um melhor programa de controlo,
mover os iscos cada 2-3 quando estes são inspeccionados ou
consumidos pelos roedores.
 Se não for detectado nenhum sinal de actividade de ratazanas
perto do isco após 7-10 dias, deslocar o isco para uma área com
maior actividade de ratazanas.

Estratégica de Aplicação

Ratos e Ratinhos
Intensidade da
Infestação
Colocação do
Isco

Ratazanas

Baixa

Alta

Baixa

Alta

Até 4 saquetas a
cada 5 metros

Até 4 saquetas a
cada 2 metros

Até 20 saquetas a
cada 10 metros

Até 20 saquetas a
cada 5 metros
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Precauções de utilização



Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças;



Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais;



Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização;



Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe
a embalagem ou o rótulo;



Remover todos os iscos após o tratamento e eliminá-los de acordo com
a legislação em vigor;



Os resíduos de iscos deverão ser fechados no interior de sacos de
plástico e colocados de forma segura nos contentores seguros de lixo
urbano de modo a prevenir o acesso
por parte da vida selvagem ou de animais domésticos, ou conduzidos
para um aterro de resíduos urbanos;



Fichas técnicas e de segurança fornecidas a pedido de utilizadores
profissionais;



Em caso de ingestão acidental procure de imediato um médico e
mostre-lhe este rótulo ou consulte o Centro de Informação Anti-Venenos
(808 250 143);



Antídoto:

Vitamina K.
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Embalagem

Tipo de embalagem:
Uma embalagem de 200g contém 20
saquetas em papel comestível, com 10 g
de isco cada.

Autorização de Venda nºPT/DGS ARMPB-015/2013 concedida pela DGS

Distribuído por:
Sapec Agro, SA
Av. do Rio Tejo- Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
Tel. 213 222 717
apovet@sapec.pt
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