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Klerat® 0,005BB mengendalikan semua jenis tikus, 

termasuk tikus yang sudah resisten terhadap racun 

tikus Iainnya.

Tidak Menimbulkan Jera Umpan

Tikus mempunyai daya ingat bagus namun terbatas. 

Klerat® 0,005BB dibuat secara khusus untuk 

mematikan tikus 3-6 hari setelah makan umpan, agar 

ingatannya telah terhapus. Klerat® 0,005BB 

dirancang khusus untuk tidak Iangsung mematikan 
tikus agar tidak menimbulkan jera umpan.

Klerat® 0,005BB bekerja sangat efektif, tidak 

mengakibatkan tikus mengamuk setelah 

makan umpan.

Seleranya Den Bagus

Klerat® 0,005BB umpan siap pakai, terbuat dari 

beras wangi, bahan penyedap dan bahan tambahan 

lainnya, agar Iebih disukai tikus. Dapat Iangsung 

digunakan tanpa dicampur bahan lain.

Klerat® 0,005BB tahan cuaca, diformulasikan secara 

khusus untuk pengumpanan lapang (luar rumah). 

Tetap disukai tikus sampai dengan 2 minggu setelah 

pengumpanan.

Klerat® 0,005BB Iebih aman, mengandung human 
taste detterent, bahan pemuntah apabila tertelan 

manusia, namun tetap disukai tikus.

Mematikan Sampai Anak Tikus

Racun tikus generasi pertama, seperi kumatetralil dan 

warfarin, bersifat multi feeding. Tikus perlu makan umpan 

berkali-kali dalam jumlah yang banyak untuk mati, sehingga 

dapat berakibat resistensi.

Klerat® 0,005BB, racun tikus generasi kedua, sangat irit, satu 
gigitan mematikan. Tikus tidak perlu makan banyak umpan 

untuk mati, bahkan dapat mematikan sampai anak tikus usia 

menyusui atau yang makan sisa umpan.

Cara Aplikasi Klerat® 0,005BB

 Pengumpanan dilakukan secara serentak pada masa 

pra-tanam selang 7–10 hari sekali

 Klerat® 0,005BB dapat langsung diumpan/dicampur 

dengan beras atau bahan lain bila perlu

 Penempatan umpan di dalam lubang dan sekitar lubang 

tikus aktif, atau bekas serangan tikus

 Letakkan 1–2 umpan Klerat® 0,005BB pada pematang 

sawah dengan jarak antar umpan 2–4 meter

 Tutupi umpan Klerat® 0,005BB dengan bambu, batok 

kelapa, pipa plastik, jerami ataupun sekam

 Jika banyak umpan yang dimakan, maka pengumpanan 

harus diulang kembali.


