Nieuw bestrijdingsmiddel
ratten en muizen op de markt
Bayer heeft op basis van onderzoek naar muizen- en rattenbestrijding een nieuw
bestrijdingsmiddel ontwikkeld: Rodilon soft black. Deze soft black formulering zal in
januari 2008 beschikbaar zijn in Nederland.
Graan lokazen worden al geruime tijd

uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde

lokaas is gestopt, de resten van het middel

veel gebruikt ter bestrijding van ratten
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verzamelen en vernietigen. Schone onge-
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Difethialon

geen optie is wegens vocht, bijvoorbeeld
binnen de levensmiddelenbranche. Verder

Toepassing

Het middel bevat 0 ,0025% difethialon

is de vaste vorm van de blokken een groot

Rodilon soft black wordt aangereikt in kant

als werkzame stof. Difethialon behoort tot

voordeel ten opzichte van los, rollend

en klaar te gebruiken papieren zakjes.
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graan lokaas. Hoe praktisch en modern
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de nieuwe lokazen ook mogen zijn, de

deze in de hiervoor geschikte lokaasdoos-

Difethialon bevat een laag risico voor niet

samenstelling laat nog steeds te wensen
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doeldieren . In Nederland is Frap, ook op

over waardoor de opname en het resultaat

op plaatsen waar de ratten en muizen

basis van difethialon al ve le jaren een suc-

van de bestrijdingsactie soms tegenvallen .
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Want lokaas moet aantrekkelijk genoeg zijn

ingangen, op looppaden (sporen!) en op

voor de te bestrijden knaagdieren .

plaatsen waar de dieren voedsel halen of

Aantrekkelijk

Rodilon soft black is verkrijgbaar in een

gen voerplaatsen inrichten).

kant en klaar te gebruiken papieren zakjes

Rodilon soft black is een variant van de

van 10g. Een verpakking van 2,5kg bevat
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Benodigde hoeveelheid

een zeer hoog vochtgehalte waardoor een

Hoeveel lokaas nodig is, hangt af van de te

bestrijdingsactie in een droge omgeving

bestrijden populatie . Maak daarom

(bakkerij) gepaard gaat met een extra

voorafgaand aan de bestrijding een
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del verpakt in papieren zakjes waardoor
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De papieren zakjes zorgen dat het lang

en de locatie ervan , evenals de

aantrekkelijk blijft na aanbrengen in de

hoeveelheid benodigde Rodilon

lokaasdoos, ook bij bestrijdingsacties in

soft black. Als richtlijn geldt dat

een omgeving met een hoge luchtvoch-

evenveel Rodilon soft black wordt

tigheid . Door de zachte formulering is

uitgezet als dat er aan onvergiftigd

vastzetten in een lokaasdoos erg makkelijk

lokaas is opgenomen. Voor de be-

en gebruiksvriendelijk . Vastzetten voorkomt

strijding van ratten geldt minimaal

tevens versleping van lokaas. Toepassing

200 gram Rodilon soft black per

van het middel leidt niet tot vers pi 11 i ng van

lokaasdoos . Voor de bestrijding van

lokaas. Bovendien is het middel uitermate

muizen geldt: minimaal 20 gram

aantrekkelijk in vergelijking tot de slecht

per lokaasdoos. Al s richtlijn geldt:

opgenomen blokken .

controleer de opname elke 1 à 2
dagen en ververs of vu I het lokaas

Wettelijk gebruiksvoorschrift

daar waar nodig is aan tot er in het

Rodilon soft black is toegelaten als middel

geheel geen opname meer is. Indien

ter bestrijding van zwarte en bruine rat-

het lokaas geheel opgegeten is, met

ten en huismuizen in ruimten, met dien

een dubbele hoeveelheid lokaas

verstande, dat het middel moet worden

hervullen . Wanneer de opname van
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Verpakking

knagen (bij zwarte ratten vooral hooggele-

250 zakjes. #

