
®

P R O F E S S I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

O PODER DE 
TALON®SOFT 
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NOVA solução de monitorização fiável
Talon®Track é uma nova solução que permite a identificação e monitorização da atividade de roedores. Apresenta a 
mesma elevada palatibilidade que o Talon®Soft, sem o ingrediente ativo. Quando utilizado em combinação com o  
Talon Soft, permite uma excelente continuidade ao transitar da monitorização para a fase de controlo.

Detetar

Tratar Monitorizar 

  Permite a deteção da atividade de roedores

  Incentiva os roedores a entrarem nas estações de isco  

  e alimentarem-se do isco

  Permite maiores taxas de sucesso de programas de  

  controlo de roedores

  Optimiza a utilização de rodenticida e permite que  

  as empresas de controlo de pragas tenham uma  

  abordagem integrada e responsável ao controlo  

  de roedores



A abordagem Detetar, Tratar e Monitorizar
Talon Track trabalha em sinergia com o Talon Soft numa abordagem 360° para 
implementar com sucesso programas de controlo de roedores.

Fase 1: DETETAR com Talon Track
Utilizar Talon Track como pré-tratamento para identificar sinais de atividades 
de roedores e incentivar os roedores a entrar na estação de isco enquanto se 
determina a dimensão e escala da infestação. 

Fase 2: TRATAR com Talon Soft
Substituir Talon Track por Talon Soft assegura continuidade quando se faz a 
transição da fórmula não tóxica para a fórmula tóxica. Isto evita o fenómeno de 
“neofobia” e permite um programa de controlo de roedores com sucesso.

Fase 3: MONITORIZAR com Talon Track
Alargar a aplicação de Talon Track como isco não tóxico aplicado pós tratamento 
para uma monitorização continua, especialmente em zonas sensíveis de alimentos, 
tais como áreas de processamento e armazenamento de alimentos. 
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