
  PENUNJANG  

Memberikan solusi yang terpercaya kualitasnya adalah prioritas kami, 

tetapi pekerjaan kami tidak berhenti sampai di situ. Tim pendukung Klerat 

di lapangan mengusahakan pengiriman cepat dan pemeriksaan kualitas, 

memastikan pelayanan produk yang sebaik-baiknya, seperti:

Kunjungan ke  

perkebunan kelapa sawit

Pengiriman cepat 

ketika terjadi ledakan 

serangan tikus

Pelatihan pemakaian Klerat 

oleh tim Syngenta

Penghematan waktu  

dan sumber daya, karena 

kemudahan pemakaian

Mulai melakukan 
pengumpanan ketika 
kerusakan buah sawit  
segar mencapai >20% 

Tempatkan satu blok umpan 
4 gram Klerat 0,005BB pada 
pangkal pohon kelapa sawit 
setiap 7 hari hingga kerusakan 
buah sawit kurang dari 20% 

Untuk memastikan 
pengendalian populasi tikus, 
direkomendasikan melakukan 
2 kali putaran pengumpanan

TIPS PENGGUNAAN 

7–10 DAYS

2X

TERBUKTI 
MENGENDALIKAN 
TIKUS
Rodentisida anti-koagulan umpan 
tunggal yang terbukti sangat 
efektif untuk mengendalikan tikus 
di perkebunan kelapa sawit
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KLERAT®0,005BB adalah merek dagang Syngenta Group Company. 
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          TERBUKTI MENGENDALIKAN TIKUS

Pengujian selama bertahun-tahun di lapangan memungkinkan  

kami untuk menyediakan produk yang terbukti dapat mengendalikan 

hama tikus. Klerat 0,005BB terbukti memastikan pengendalian tikus:

  Digunakan dan dipercaya 

selama 40 tahun

  Terbukti mengendalikan 

serangan tikus dalam  

7-14 hari (2 putaran) 

  Palatabilitas tinggi 

  Mengendalikan populasi 

tikus dalam 2 kali putaran 

pengumpanan

 AHLI

Melalui pengalaman puluhan tahun dalam pengendalian tikus, kami 

bekerja dengan keahlian tinggi untuk menciptakan suatu formulasi yang 

mendukung metode pengendalian paling efektif tersedia di pasar saat ini.

  Formulasi brodifakum 

berkualitas tinggi

  Menjamin pengendalian 

tikus yang resisten terhadap 

rodentisida lainnya

  Efektif cukup satu gigitan 

mematikan

  Umpan tetap disukai tikus 

selama 2 minggu di lapangan

  Mengandung bahan pemuntah 

untuk manusia

CARA KERJA

Klerat 0,005BB diproduksi menggunakan bahan matriks terbaik 

dari beras berkualitas tinggi, dicetak dengan penyebaran bahan 

aktif merata di setiap umpan. Memaksimalkan potensi brodifakum, 

Klerat 0,005BB juga mengendalikan populasi tikus yang resisten, 

memberikan hasil yang luar biasa, setiap saat. Klerat 0,005BB 

bekerja dalam 3 tahap sederhana.

Umpan ditempatkan di 

piringan, sedekat mungkin 

dengan pangkal pohon 

kelapa sawit. Para ahli 

kami memformulasikan 

Klerat 0,005BB 

agar tahan cuaca 

menyesuaikan dengan 

kondisi iklim tropis. 

Ramuan bahan Klerat 

yang sangat enak, 

menarik tikus untuk 

makan umpan, cukup  

satu gigitan mematikan.

Racun tetap aktif di dalam 

tubuh tikus dan dapat 

menyebar ke anak tikus 

yang menyusui melalui 

induknya, memastikan 

pengendalian tikus secara 

menyeluruh hanya dengan 

dua kali putaran. 

1 2 3

RODENTISIDA YANG TERBUKTI 

Kelapa sawit merupakan komoditas 
penting bagi komunitas Asia Tenggara. 
Keanekaragaman hayati di kawasan ini 
sangat berlimpah sepanjang sejarah dan telah 
memunculkan beberapa eksportir pertanian 
terbesar di dunia.

Secara alami dengan keanekaragam hayati 
tersebut, dapat muncul berbagai hama yang 
dapat merusak panen dan mata pencaharian 
masyarakat. Dampak dari serangan tikus 
misalnya, dapat menurunkan hasil panen 
perkebunan kelapa sawit hingga 30%1 setiap 
tahunnya di Indonesia. 

Pada Manajemen Pengendalian Hama 
Profesional Syngenta, kami menyediakan 
solusi bagi perkebunan kelapa sawit untuk 
memastikan agar kesejahteraan hidup tidak 
terganggu.

Klerat 0,005BB merupakan rodentisida umpan 
tunggal yang sangat efektif dan fleksibel untuk 
pertanian, khususnya di perkebunan kelapa 
sawit. Dengan tingkat keberhasilan yang luar 
biasa di seluruh dunia selama lebih dari  
40 tahun, Klerat 0,005BB terbukti memberikan 
perlindungan bagi perkebunan kelapa sawit.
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Klerat 0,005BB vs 
kumatetralil

Klerat 0,005BB vs 
flokumafen
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Palatabilitas Klerat 0,005BB vs Rodentisida lainnya
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Kecepatan mematikan*

Klerat Flokumafen

Efikasi dan kecepatan mematikan Klerat 0,005BB bahkan setelah 2 minggu

*Menunjukkan waktu (hari) tikus akan mati setelah makan umpan.
Sumber: Institut Pertanian Bogor

Sumber: Institut Pertanian Bogor

1. Hafidzi & Saayon, 2001; Wood & Chung, 2003.    


