BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 februari 2013 tot toelating van het middel BONIRAT BLOK
professioneel, toelatingnummer 13894 N

WG/GA BONIRAT BLOK professioneel
20 en 25 g blokken
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten en
huismuizen in ruimten en riolen, met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in
speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of doosjes. Plaats het
lokaas buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van dierenvoeder.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
BONIRAT BLOK professioneel is een kant-en-klaar lokaas in blokvorm (20 en 25 gram)
tegen bruine ratten en huismuizen. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten en
muizen geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporen!) en op
plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen.
Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels,
zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Het lokaas zo vast maken dat het niet
weggesleept kan worden. De lokaasdozen of veilig afgedekte plastic containers (trays)
markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. In rioleringen dient het middel
uitgezet te worden boven de gewoonlijk hoogst te bereiken waterstand. Bevestig de blokken
met metaaldraad om verslepen van het lokaasblok door ratten te voorkomen.
Lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met
oppervlaktewater in contact kan komen.
Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een
integrated pest management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt
worden.
Gebruik bij het uitzetten van het lokaas handschoenen.
Na gebruik handen wassen.

Richtlijnen:
Bestrijding van bruine ratten:
Plaats het lokaas met intervallen van 5 tot 10 meter van elkaar, afhankelijk van de grootte
van de rattenplaag. Gebruik 100 gram lokaas per plek, in rioleringen tot 150 gram per
rioolput.
Plaats het lokaas dichtbij holingangen, bij aangeknaagde openingen, langs muren en op
andere plaatsen waar ratten gewend zijn voedsel op te nemen.
Bestrijding van muizen:
Plaats het lokaas met intervallen van 2 tot 5 meter van elkaar, afhankelijk van de grootte van
de muizenplaag. Gebruik 30 tot 50 gram lokaas per plek.
Vervolg bestrijdingsactie:
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname
(wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het
geheel geen opname meer plaats vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal
vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen
en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.
In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 35 dagen voltooid
zijn. Indien na 35 dagen nog activiteit van huismuizen en/of ratten wordt waargenomen, moet
de mogelijk oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen.
Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig
verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural)..Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen
gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponerenen,
opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.
Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige
maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten,
mogelijk voer verwijderen, etc.).
Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten
slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
Resistentie management:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difenacoum, is er een risico dat muizen of
ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie
waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum
bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de
populatie.
Eerste Hulpmaatregelen:
Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.
In geval van nood contact opnemen met een dokter.
Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

WG/GA BONIRAT BLOK professioneel
10 g blokken
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten en
huismuizen in ruimten, met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal
hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of doosjes. Plaats het lokaas
buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van dierenvoeder.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
BONIRAT BLOK professioneel is een kant-en-klaar lokaas in blokvorm (10 gram) tegen
bruine ratten en huismuizen. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen
geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporen!) en op plaatsen
waar de dieren voedsel halen of knagen.
Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels,
zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Het lokaas zo vast maken dat het niet
weggesleept kan worden. De lokaasdoosjes of veilig afgedekte plastic containers (trays)
markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten.
De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met
oppervlaktewater in contact kan komen.
Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een
integrated pest management systeem (IPM).
Gebruik bij het uitzetten van het lokaas handschoenen.
Na gebruik handen wassen.

Richtlijnen:
Bestrijding van bruine ratten:
Plaats het lokaas met intervallen van 5 tot 10 meter van elkaar, afhankelijk van de grootte
van de rattenplaag. Gebruik 100 gram lokaas per plek.
Plaats het lokaas dichtbij holingangen, bij aangeknaagde openingen, langs muren en op
andere plaatsen waar ratten gewend zijn voedsel op te nemen.
Bestrijding van muizen:
Plaats het lokaas met intervallen van 2 tot 5 meter van elkaar, afhankelijk van de grootte van
de muizenplaag. Gebruik 30 tot 50 gram lokaas per plek.

Vervolg bestrijdingsactie:
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname
(wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het
geheel geen opname meer plaats vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal
vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen
en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.
In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 35 dagen voltooid
zijn. Indien na 35 dagen nog activiteit van huismuizen en/of ratten wordt waargenomen, moet
de mogelijk oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen.
Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig
verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen
gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponerenen,
opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.
Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige
maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten,
mogelijk voer verwijderen, etc.).
Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten
slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
Resistentie management:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difenacoum, is er een risico dat muizen of
ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie
waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum
bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de
populatie. Het middel mag niet preventief gebruikt worden.
Eerste Hulpmaatregelen:
Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.
In geval van nood contact opnemen met een dokter.
Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

WG/GA BONIRAT BLOK professioneel
100 en 140 gram blokken
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten in riolen, met
dien verstande dat het middel in riolen moet worden vastgezet.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
BONIRAT BLOK professioneel is een kant-en-klaar lokaas in blokvorm (100 en 140 gram)
tegen bruine ratten. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten geregeld komen.
In rioleringen dient het middel uitgezet te worden boven de gewoonlijk hoogst te bereiken
waterstand. Bevestig de blokken met metaaldraad om verslepen van het lokaasblok door
ratten te voorkomen.
Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een
integrated pest management systeem (IPM).
Gebruik bij het uitzetten van het lokaas handschoenen.
Na gebruik handen wassen.

Richtlijnen:
Bestrijding van bruine ratten:
Plaats het lokaas in rioolputten. Gebruik 100 tot 140 gram lokaas per plek.
Vervolg bestrijdingsactie:
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname
(wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het
geheel geen opname meer plaats vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal
vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen
en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.
In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 35 dagen voltooid
zijn. Indien na 35 dagen nog activiteit van ratten wordt waargenomen, moet de mogelijk
oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen.
Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig
verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen
gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren,
opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.
Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige

maatregelen (laten) treffen in het belang van ratwering (ingangen afdichten, mogelijk voer
verwijderen, etc.).
Indien in aangebouwde ruimten ook ratten aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts
blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
Resistentie management:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difenacoum, is er een risico dat ratten
resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie
waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum
bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de
populatie. Het middel mag niet preventief gebruikt worden.
Eerste Hulpmaatregelen:
Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.
In geval van nood contact opnemen met een dokter.
Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

