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Klerat Восъчни блокчета

Гарантирана ефективност 
срещу всички известни 
резистентни щамове. 

Отличните вкусови качества 
за гризачите и голямата 
трайност осигуряват минимално 
използване на примамката и 
отлична икономичност.

ИКОНОМИЧЕН.

ПОБЕЖДАВА 
РЕЗИСТЕНТНОСТТА.



Klerat Восъчни блокчета

20g5g

Klerat® Mumblok
Восъчните блокчета Klerat се произвеждат с матрица фини частици, 
съдържаща смляна висококачествена пшеница, излята във форми с равномерно 
разпределение на активната съставка и примамката. Това осигурява по-голяма 
трайност от тази на обичайните пресовани блокчета, които обикновено 
съдържат едри части пшеница.

Отличните вкусови качества привличат гризачите и осигуряват поглъщане на 
достатъчно количество за убиване с едно хранене.

Восъчните блокчета Klerat (20g) са идеални за поставяне, като примамка в дупки 
на гризачи, в сгради, складове и магазини за храни и зърно, както и на мокри 
места, като канализация и тръбопроводи. Отворът в средата на всяко блокче 
дава възможност то да бъде лесно закрепено на мястото за поставяне на 
примамката, като не дава възможност на гризачите да го отнесат със себе си.

В по-малкото блокче от 5g е използван същия състав, но то дава възможност 
на професионалистите да постигнат по-голяма плътност при използване на 
примамката, когато това е необходимо.

 
С висока трайност

 
Изключително разнообразни приложения

 
Лесна употреба

Предимствата на Klerat® 

Klerat® е високоефективен, универсален 
родентицид в една доза, предназначен за 
професионалисти. Като осигурява мощното 
действие на бордифакум, Klerat® гарантира 
контрол и над резистентните популации 
плъхове, като води до изключителни 
резултати, всеки път.

  Само една доза е достатъчна за да убие 
ВСИЧКИ плъхове и мишки

  Ефективен срещу всички гризачи, 
резистентни на антикоагуланти

  Изисква използване на по-малко примамка и 
по-малко труд от повечето родентициди

Восъчните блокчета Klerat съдържат горчивото вещество „BITREX®“ 
за предотвратяване на случайно поглъщане от хора. Bitrex не влияе 
неблагоприятно върху привлекателността на продукта за гризачите.



Klerat Восъчни блокчета

Свеждане до минимум на употребата на родентицид 
Многократни изпитвания показват, че повишената ефикасност на Klerat води до използване на по-
малко примамка, за постигане на по-високо равнище на контрол над вредителите, в сравнение с други 
родентициди-антикоагуланти.

Това означава, че не само Klerat е най-добрия продукт в своя клас, с оглед на ефикасността, но и че по-
малките количества примамка, осигуряват минимална експозиция за не-целеви организми.

В тази поредица изпитвания, с оглед на изчисления размер на първоначалната популация от плъхове, Klerat 
показва изключителни резултати:

 Klerat изисква използване на 90% по-малко примамка за постигане на 60% по-добра   
 ефективност, в сравнение с бромадиолон,

 Klerat изисква използване на 85% по-малко примамка за постигане на над 27% по-добра   
 ефективност от дифенакум.

По-ниския разход на примамка намалява общата цена на контрола над вредителите, като в това се включва.

 По-бързо попълване на местата за поставяне на примамка

 По-дълги интервали между зарежданията с примамка

 По-малко продукт за транспортиране

 Намалени разходи за продукта, за постигане на пълен контрол

Ненадеждните резултати и необходимостта от повторно третиране с определени родентициди, означава, 
че разходите може да продължат да се увеличават, докато загубите от щети и бракуване на продукция 
продължават на нарастват. Благодарение на надеждността на Klerat, разходите за контрол над гризачите, 
могат да бъдат управлявани ефективно.

  

Продукт Примамка, 
консумиране
преди третиране 
(кг)    

Примамка, 
консумиране при 
третиране 
(кг)   

Изчислена 
ефективност 
(%)

% намаление на 
нужното количество 
примамка

% подобрение в 
ефикасността

(в сравнение с бромадиолон)

(в сравнение с бромадиолон)

Бромадиолон
(средни стойности от четири изпитвания) 2.7 29.3 40

Дифенакум
(средни стойности от две 
публикувани изпитвания)

4.25 18.15 73 61% + 33%

Klerat®

(средни стойности от две 
публикувани изпитвания)

2.3 2.75 100 91% + 60%
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Важно: Винаги четете и следвайте внимателно инструкциите, посочени на етикета, преди да закупите или използвате тези продукти. Синджента и свързаните дружества на компанията гарантират, че продуктите им съответстват на химическото описание, посочено 
на етикета на съответния продукт. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА СИНДЖЕНТА, НЕ ВАЖАТ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. 
Syngenta и свързаните дружества на компанията не поемат и не разрешават на техни представители или други лица да поемат от тяхно име, каквито и да било задължения или отговорности, освен изрично посочените в настоящия документ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, 
СИНДЖЕНТА И СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КОМПАНИЯТА, НЕ МОГАТ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ БОРАВЕНЕТО С ТЕХНИ ПРОДУКТИ. Изявленията и препоръките, съдържащи се в настоящия 
документ, не могат да се тълкуват, като подбуждане към нарушаване на съществуващите към момента или бъдещи патенти. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Базел, Швейцария

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БИОЦИДИТЕ ПО БЕЗОПАСЕН НАЧИН. ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОДУКТА, ПРЕДИ УПОТРЕБА. KLERAT ® е търговска марка на Дружество от Групата Синджента.
© Syngenta Crop Protection AG, Базел, Швейцария. Всички права запазени. М. април 2013 г. тел: +41 61 323 1111 факс: +41 61 323 5608, Email: ppm.eame@syngenta.com, Интернет: www.syngenta.com

Как да използвате Klerat
Примамките Klerat трябва да бъдат поставени веднага щом бъдат забелязани следи 
от гризачи.

Забавянето на третирането води до по-трудно справяне с проблема. Провеждането 
на програма по унищожаване на гризачите в последствие, винаги отнема повече 
време и изисква по-големи разходи, като в същото време гризачите нанасят и 
допълнителни щети.

Klerat, със своето действие чрез само едно хранене, може да елиминира бързо и 
ефективно съществуващите популации от плъхове. Примамките Klerat могат да 
бъдат използвани превантивно в подходящо разположени места за поставяне на 
примамки, за предотвратяване на възникването на популации вредители.

Импулсно използване на примамка: Ефективен контрол на 
всички гризачи
Klerat убива гризачите след единично изяждане само на няколко грама примамка.

Тъй като действието на примамката трае няколко дни и тя има отлични вкусови 
качества, гризачите продължават да консумират наличната примамка, докато 
умрат. За постигане на възможно най-ефективна програма за контрол и намаляване 
на общото количество на използвания Klerat се препоръчва прилагане на техниката 
за “импулсно използване на примамка” при всички разновидности на препарата. Тази 
техника е особено полезна при използване в селското стопанство.

При този процес, малки количества примамка се поставят на интервали от по една 
седмица. При първото поставяне (или „импулс“), примамката може да бъде изцяло 
изконсумирана от гризачите, но не трябва веднага да бъде заменяна с нова – вместо 
това, на гризачите, които са изяли първата примамка се дава време да умрат. 
Чак след това се поставя нова примамка за гризачите, които не са яли от първия 

Отговорно използване на родентицид
Синджента е наясно с необходимостта от разумно ползване на 
родентициди и с нуждата от гарантиране на правилното ползване на 
родентицидите, по начини, които ще осигуряват свеждане до минимум 
експозицията на дивите животни на действието на продукта. 
Синджента е сред основателите на Кампанията за отговорно 
използване на родентициди (КОИР). Основен елемент от кампанията е 
кодекс за добра практика при отговорното използване на родентициди 
в селски райони.

Повече подробности за КОИР може да намерите на адрес www.
thinkwildlife.org.uk

Кафяв плъх

За убиване на вредителя е необходимо консумиране на активна съставка, 
която представлява едва 5% от обичайното количество приемана за един 
ден храна; 1.3 гр. при плъховете или 0.2 гр. за мишките.

Обикновена мишка

25g 3g

1.3g 0.2g

„импулс“. Процесът се повтаря докато изчезнат всякакви следи 
от наличие на гризачи. Обикновено два до три импулса се оказват 
достатъчни. 

Видът на избраната примамка Klerat трябва да е подходящ за 
конкретната ситуация и използвани техники за поставяне на 
примамка.


