
SV11606160

Berat Bersih:

5kg

Bahan aktif : Kolekalsiferol : 0,075 %
No. Pendaftaran : RI. 01120120206775

Rodentisida racun lambung berbentuk blok 
berupa umpan siap pakai, berwarna abu-abu 
kehijauan, untuk mengendalikan tikus pohon 
pada tanaman kelapa sawit. 



PERINGATAN BAHAYA
Ikuti petunjuk penggunaan dengan benar. 

PETUNJUK KEAMANAN
Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum atau merokok. Pada waktu membuka wadah 
dan memasang umpan pakailah sarung tangan, pelindung wajah, baju berlengan panjang, dan 
celana panjang. Sebelum makan, minum dan merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan 
kulit yang terkena rodentisida dengan air dan sabun. Setelah selesai digunakan bersihkanlah 
dengan banyak air semua alat untuk menakar dan wadah untuk membawa umpan dan semua alat 
lainnya serta sarung tangan. Jangan mengotori kolam perairan dan saluran air dengan rodentisida 
ini atau wadah bekasnya. Jangan membawa ternak masuk ke daerah yang telah diperlakukan 
dengan rodentisida ini.  Simpanlah tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci serta diluar 
jangkauan anak-anak dan jauh dari bahan makanan. Rusakkanlah wadah bekas dan kemudian 
tanam sekurang-kurangnya 0.5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN
Tidak ditemukan gejala yang spesifik terhadap keracunan produk ini. Jika merasa tidak enak 
badan, segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan hubungi dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN
Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Apabila terhirup, jaga korban tetap tenang, pindahkan 
ke tempat yang berudara segar. Apabila kontak dengan kulit, cuci yang bersih dengan sabun 
dan air. Apabila kontak dengan mata, bersihkan mata yang terkena minimal selama 15 menit 
pada air yang mengalir dengan kelopak mata terbuka. Apabila tertelan, berkumur dan kemudian 
minum air 200-300 ml.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER
Perawatan dilakukan secara simtomatik sesuai dengan gejalanya. Antidot yang spesifik tidak 
diketahui.

Pemegang Nomor Pendaftaran:
PT BASF Indonesia
DBS Bank Tower Lt 26-27, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940
Telp. +62 21 29886000 
Fax.  +62 21 29885930
Informasi darurat +62 21 54371979

No. Batch :

Tanggal Produksi :

Bulan & Tahun Kadaluarsa :

Selontra® adalah merk terdaftar dari BASF

PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN

Kelapa
Sawit

Tikus pohon
Rattus tiomanicus

Pengumpanan siap pakai

SASARAN
CARA APLIKASI DAN
DOSIS FORMULASI


