Chegou RATEX. O novo raticida da Syngenta.
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Vantagens de uso

Ratex é um raticida anticoagulante de segunda
geração, dose única e uso doméstico. Além de
00.000 - 02/07 © Syngenta, 2007. Ratex é marca registrada de uma companhia do grupo Syngenta.

mais econômico, tem a qualidade Syngenta, que

• Isca granulada
• Prático: isca pronta para uso
• Dose efetiva pequena
• Os roedores morrem após a ingestão de
uma pequena quantidade do produto
• Muito atrativa aos roedores: contém cereais
• Maior segurança para pessoas e animais
• Possui antídoto: vitamina K1

garante o controle de camundongos e ratos.
Recomendações de uso
Nome comercial: RATEX
Nome comum: Brodifacoum
Registro no Ministério
da Sáude: 3.0119.6635
Características físicas: isca granulada de
coloração azul esverdeada, não solúvel em água
Apresentação

• Sache de 25g • Cartucho de 1Kg • Caixa de 5kg

• Colocar as iscas nas tocas e em outros locais
onde os roedores vivem e transitam;
• Colocar as iscas de modo que os roedores
possam comer sem serem molestados e que
o maior número possível de roedores tenha
acesso ao raticida;
• Assim, a quantidade de pontos de iscagem irá
variar de acordo com o grau de infestação e o
tamanho da área a ser desratizada;
• Como recomendação geral deve-se colocar
75g em cada toca e em cada ponto de
iscagem;
• Os pontos de iscagem devem estar distantes
5 a 10 metros entre si e dispostos de modo
a evitar o acesso de crianças e/ou animais
domésticos;
• Efetuar uma inspeção a cada 2 dias, durante
uma semana para avaliar o nível de consumo
e controle. Reaplicar nos locais onde houve
consumo e, após terminada a desratização,
recolher as sobras que não foram consumidas.

Antes de usar ‘Ratex’, leia sempre as instruções do rótulo e da ficha técnica.
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