
Spitse neus, grote 
uitpuilende ogen, goed 

ontwikkelde oren.

Slanker en kleiner dan de 
bruine rat.

Kleur, grijs, donkerbruin 
tot zwart, buik lichter.

Gewicht 100 à 200g.

•  Z w a r t e  r a t   R a t t u s  r a t t u s   • Staart langer dan de rest van het 
lichaam lichaam 150 tot 250 mm 

staart 180 tot 250 mm.

Strong Brf 5 kg
Werkzame stof
Brodifacoum 0,005 %
Toelating
BE2013-0034*

Goed om weten over de zwarte rat
Zwarte ratten kweken goed; op één jaar kan een wijfje 5 tot 6 worpen 

van 6 tot 10 jongen hebben. De jonge ratten ontwikkelen zeer vlug en op 
twee maanden geslachtsrijp.

Ze verkiezen plantaardig voedsel en stillen hun honger in eenmaal..
Ze hebben de neiging om steeds dezelfde route te volgen tussen nest en 

voedings- of waterbron; de gevolgde wegen zijn na een tijdje zichtbaar en 
bezaaid met hun specifieke, smalle uitwerpselen.

Waar nesten de zwarte ratten ? 
Het zijn uiterst schuwe nachtdieren die slechts ’s nachts naar beneden 
kruipen. Ze graven geen ondergrondse holen maar maakt bij voorkeur zijn 
nest in de hoogte, onder dak of tussen dakisolatie.

De zwarte rat is een uitstekende klimmer, geen muur weerstaat hem. Hij 
klimt met groot gemak op kabels, balken, buizen, in ophaalsystemen.
Het territorium gaat to 50 m van het nest.
Het zijn sociale dieren , ze leven in groepen van 50 individuen en meer. 

**Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hoe efficiënt zwarte ratten bestrijden ? 
Onmiddellijk de Strong Brf zo veel als mogelijk in de hoogte 
toepassen. Dit zal de opname sterk bevorderen en is veel beter 
dan het product op de grond toe te passen.

Daartoe kleine 
schoteltjes (+- 100g) Strong Brf 

aanbrengen, zo hoog mogelijk, bij de 
nestuitgangen, in gaten, langsheen dakgebinten, in 

ongebruikte transportsystemen.
Alle ruimtes, doorgangen en openingen in de hoogte zijn ideale 
plaatsen om Strong Brf aan te brengen. 7 dagen na de eerste toepas-
sing de lokazen controleren en aanvullen met Strong Brf. 

Maximaal 100g Brf per 
lokaaspunt aanbrengen. 
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Zeer aantrekkelijk 
multigranen lokaas !


