
 
 

 

 

 
  

 

É um raticida formulado à base de sementes de Girassol sem cascas. 

1- Ecácia: Os raticidas à base de sementes de girassol com cascas necessitam de 

grandes volumes de consumo pelos ratos, uma vez que 50% das sementes são cascas, 
que não são ingeridas pelos roedores. Além disso, a parte comestível da semente quase 
não contém ingrediente ativo, por isto a baixa ecácia.

2- Economia: Papa Ratos não contém cascas, todo o produto é comestível e contém 

ingrediente ativo. Por isto, apresenta rendimento muito superior aos concorrentes com 
casca.

3- Ecologia: As cascas constituem um sério 

problema ambiental, por que são consumidas 
pelos ratos, mas expostas podem ser ingeridas 
por animais não alvo. Portanto, representam 
um risco a mais para o meio ambiente.

Esta formulação tem patente requerida pela indústria Tapinoma.
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Embalagem:
PAPA RATOS vem embalado em sachês de 20g em sacos de 1Kg ou em Display com 50 sachês de 20g.

Registro:
Registro no MS sob o nº: 3.3428.0007.001-2

Fabricante:
Tapinoma Indústria e Comércio de Desinfestantes Ambientais Ltda.
Av. 1 IE, nº 367 – Distrito Industrial - Rio Claro – SP – CEP: 13500-970
Fone: (19) 3523-2217        CNPJ: 06.886.862/0001-40
Indústria Brasileira

Responsável Técnico:
Itamar Cristina Reiss
CRQ: 0094499 – IV Região

Atendimento ao Consumidor: 
(19) 3523-2217
E-mail: info@tapinoma.com.br

Indicações de Uso:
PAPA RATOS raticida anticoagulante de dose única, ecaz no combate aos ratos e camundongos.

Modo de usar:
Ÿ Os sachês de PAPA RATOS devem ser colocados onde os roedores vivem e transitam, como tocas, 

trilhas, túneis etc.

Ÿ Aplicar 1 a 3 sachês em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 a 10 m 

um do outro.

Ÿ Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas porta-iscas, onde o raticida cará 

protegido das intempéries, além de dicultar o acesso de espécies não alvo. Não havendo caixas 

porta-iscas, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em seus caminhos.

Ÿ Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a cada 7 dias para vericação do consumo e 

remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

Ÿ Recomenda-se não abertura dos sachês durante a aplicação. 

Ÿ Usar luvas para manipulação do produto.

Ÿ Não colocar o produto onde seja possível contaminação de alimentos.

Composição:
Brodifacoum 0,005% p/p, 
Benzoato de denatonium 
(desnaturante), corante e atrativo.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E 
ADVERTÊNCVIAS DO RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
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