
 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

 

EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 10

B – 1060 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing 

   Uw brief van: 
Uw kenmerk: 

   
   

 

   
Ons kenmerk: 
Datum: 

MRB/KD/2008/1620 
 

   

   

KILLGERM CHEMICALS 
LIMITED 

115 Wakefield Road,  
Ossett 

WF5 9AR  
WEST YORKSHIRE 
UNITED KINGDOM 

  

Bijlage(n):      
    
Telefoon: 02/524.95.82   
Fax : 02/524.96.03   

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Sakarat Bromag  Whole Wheat  Bait 
 
 
 
 
Geachte, 
 
 
 
In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum 
waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de 
werkzame stof bromadiolone in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal 
treden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
      De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, 
 
 
 
 
        R. HUYSMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige Toelating (New à transformer en PDF)\toelating 
nr 7808B.doc 
Contactpersoon:  
E-mail:  
Tel.: 
Kantoor:  

Kathelyn Dumortier 
Kathelyn.dumortier@health.fgov.be 
02 524 95 82 http://www.environment.fgov.be 
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TOELATINGSAKTE 

Gelet op de aanvraag ingediend op 09/06/2008 

De Minister van Leefmilieu beslist: 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
§1. Het biocide : 
Sakarat Bromag  Whole Wheat  Bait is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het 
koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van 
iociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005. 

zame stof bromadiolone in bijlage 
of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. 

happen overeenkomen met de in of bij de 
elatingsaanvraag verstrekte gegevens. 

l 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 

b
 
Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese 
commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werk
I 
 
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen 
is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede 
zijn chemische en fysische eigensc
to
 
 
§2. De aanduidingen opgelegd door artike
moeten op elke verpakking voorkomen : 
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze 
kte staan: 

 
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen: 

 
IMITED 

KSHIRE 
 

Tel. 01924 268450 

 
- Handelsbenaming van het product: Sakarat Bromag  Whole Wheat  Bait 

 
- Toelatingsnummer: 7808B 

 
- Doel waarvoor het product bestemd is: rodenticide 

a

 

KILLGERM CHEMICALS L
115 Wakefield Road, Ossett 
WF5 9AR WEST YOR
UNITED KINGDOM
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden: granulaat 

 
Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel : 

 
 Bromadiolone (CAS 28772-56-7) : 0,005% 

Houdbaarheid : fabricatiedatum + 2 jaar 

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is: 

 
(niet-landbouwkundig gebruik). Voorbehouden voor professioneel 

gebruik 
 

Andere aanduidingen : 

 

 

- 

 
- 
 

 
productsoort 14 : Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van ratten en 
muizen 

- 
 
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren 
S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder 
S 20/21 ns gebruik Niet eten, drinken of roken tijde
S 37 Draag geschikte handschoenen 
S 46  inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of In geval van

etiket tonen 
S 49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren 
 en in een recipient waarbij een identificatie Het lokaas moet geplaatst word

van het product mogelijk blijft. 
 Bevat een stof met anti-coagulerende werking. Tegengif : vitamine K1 
 en van het lokaas en dode ratten en muizen Na de behandeling rest

verwijderen en begraven. 
 

dieren en andere op plaatsen waar de knaagdieren werden 
Plaats het lokaas op een beschermde plaats, buiten het bereik van kinderen, 
vogels, huis
opgemerkt. 

 Antigif-Centrum  070 245 245 
 
 
§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is 
vermeld.  Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden. 

 
ebruiksaanwijzing: 

evonden zijn van : verse 

ot 500 gram. Plaats een voerplaats om de 10 

ot 10 gram. Plaats een voerplaats om de 5 
eter ; bij hoge infestatie om de 2 meter. 

 

 

G
 
Paats het lokaas op plaatsen op die plaatsen waar sporen g
uitwerpselen, holingangen, looppaden en voedingsplaatsen. 
Dosering tegen ratten : per voerplaats 50 t
meter ; bij hoge infestatie om de 5 meter. 
Dosering tegen muizen : per voerplaats t
m
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Het lokaas moet worden uitgezet in speciaal hiervoor bestemde afsluitbare voerkisten 
of –dozen, op plaatsen die onbereikbaar zijn voor kinderen en huisdieren. Tevens kan 
gebruik worden gemaakt van voerbakjes welke in een drainagepijp kunnen uitgezet 
worden.  
 
Controleer dagelijks de opname, ververs en vul zonodig aan door meer voerplaatsen te 
voorzien ; niet door de hoeveelheid lokaas per voerplaats te verhogen en dit tot er niet 
meer wordt gegeten.  
 
Voorkom dat huisdieren en vogels bij het lokaas kunnen komen.  
 
 

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 
onderworpen is: 
 
 

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen 
met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. 

- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het 
Antigifcentrum. 

- Voorbehouden voor professioneel gebruik 
- Er dient rekening te worden gehouden met de resistentie van de 

knaagdierenpopulatie bij de keuze van een rodenticide. 
 
 

§5. Indeling van het product: 
 

- 
 
 
 

Brussel, toegelaten op 
 
 
 
 
     Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 
       Het diensthoofd, 
 
 
 
 

 Ir. M. Leemans  
 
 
Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt 

Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en 
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden 
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar. 
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