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RATKILL 
Isco granulado pronto a utilizar sob a forma de pellets contendo 0,005% (p/p) de brodifacume 

Autorização de venda n.º PT-DGS ARMPB-35-2015 da DGS 

RODENTICIDA DE USO DOMÉSTICO, 

DESTINADO A COMBATER RATOS E RATAZANAS 
MODO DE ACÇÃO 

RATKILL é um rodenticida sob a forma de isco granulado pronto a utilizar, apresentado em forma de pellets, 

destinado a combater o rato doméstico (Mus musculus), a ratazana-preta (Rattus rattus) e ratazana-dos-esgotos 

(Rattus norvegicus) em áreas interiores de construções urbanas e rurais.  

RATKILL contém brodifacume, um potente anticoagulante de 2ª geração que actua reduzindo a actividade de 

coagulação e causando hemorragias internas aos roedores. 

RATKILL apresenta elevada palatabilidade aos roedores, sendo suficiente a ingestão de uma pequena 

quantidade de isco para que a dose letal seja atingida. Os sintomas e a morte dos roedores ocorrem alguns dias 

depois, possibilitando que outros roedores continuem a ingerir o isco. 

MODO DE EMPREGO 

Colocar o isco nos locais frequentados pelos roedores, como fontes de alimento, pontos de refúgio e passagem. 

O isco deverá ser colocado em estações de isco apropriadas ou então protegidos por tubos, telhas ou caixas 

para evitar que possam ser consumidos por outros animais não visados. 

Faça inspecções periódicas aos locais de isco de modo a verificar a necessidade de substituição de iscos 

comidos pelos roedores ou contaminados por fezes ou outros elementos. Nos locais onde os iscos tenham sido 

comidos na totalidade aumente a quantidade de isco recorrendo a mais pontos de colocação. Evitar o acesso de 

outros animais ao rodenticida. 

DOSES DE APLICAÇÃO 

Rato-caseiro (Mus musculus): 5-15g por local de engodo, em função do grau de infestação. 

Ratazanas (Rattus rattus e Rattus norvegicus): 20-50g por local de engodo, em função do grau de infestação. 

O número de locais de engodo a estabelecer será em função da intensidade da infestação sugerindo-se nos 

casos mais comuns, um espaçamento de 5 a 10 metros. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Recomenda-se o uso de luvas. Evitar tocar o isco com as mãos durante a sua aplicação.  

Não aplicar os iscos em locais acessíveis a aves e animais domésticos. 

Recolher e eliminar todos os roedores encontrados mortos. 

Substituir imediatamente os iscos contaminados por fezes ou outros elementos. 

ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 

 Manter fora do alcance das crianças. 

 Ler o rótulo antes da utilização. 

 Manter/guardar afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. 

 Não pode entrar em contacto com a pele. Usar luvas de protecção. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 Evitar a libertação para o ambiente. 

 Armazenar em recipiente fechado. Armazenar em local fechado à chave. 

 Eliminar o conteúdo/embalagem de acordo com a legislação em vigor. 

 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 

médico. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 100g. 
 

RATKILL é um produto de EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


