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Rodilon® Pellets - [Raticida]
Raticida anticoagulante de dose única, na formulação pellets parafinados. Resistente à água.

Rodilon® Pellets

Difetialona

3.3222.0004

Ministério da Saúde

5836-29-3

Isca

p.a. Difetialona 0,0025% p/p Desnaturante: Benzoato de denatonium 0,001% p/p Inertes: Atrativos, veículo e
corante 99,9965% p/p

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphtyl]-1-benzothi -in-2-one

Toxicidade aguda: Para difethialone a 25 ppm : DL50 oral, ratos : > 5000 mg/kg; CL50 dé rmica, ratos : > 2000
mg/kg

Caixas com 10Kg (400 sachês de 25g) e caixas com 10Kg, fracionamento em sacos plásticos com 1Kg (40
sachês de 25g)

Rodilon® Pellets é uma isca raticida de dose única com exclusivo ingrediente ativo, resistente à umidade e com
elevada palatabilidade. É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em áreas urbanas e rurais.
Eficiente em áreas abertas, locais com umidade e áreas sujeitas a intempéries.

As quantidades a serem administradas devem ser suficientes para que todos os
roedores tenham a oportunidade de ingerir a isca ao menos uma vez. A quantidade de
envelopes e o número de pontos de aplicação variam de acordo com o grau de
infestação e o tamanho da área a ser desratizada, por isso, observe diariamente os
pontos de iscagem.

Para ratazanas e ratos, recomenda-se colocar de 100 a 400 gramas do produto para
cada 4-9 metros. Para camundongos, pode-se colocar de 7 a 14 gramas a cada 2-4
metros ou 50 gramas em altas infestações. Manter a oferta do produto até que não se
evidenciem mais sinais da presença dos roedores.

Vitamina K1 e tratamento sintomático.

0800 02 43 334

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

Nova Busca

0800 70 10 450

Bayer CropScience - Rodilon® Pellets - [Raticida] http://www.bayercropscience.com.br/Site/nossosprodutos/saudeambient...

2 of 2 18/7/2013 10:40


