
NIEUWE, ZEER 
SMAKELIJKE 
RESISTENTIEBREKER

Deze zeer aantrekkelijke pasta-
achtige formulering voor 
professioneel gebruik in woningen 
en bedrijven bevrijdt gebruikers van 
de overlast van muizen en ratten.  

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



Veelzijdig en gebruiksvriendelijk
Talon® Soft is verkrijgbaar in een tube van 300 g. Het kan gemakkelijk 
worden aangebracht met behulp van een regulier kitpistool.

Hierdoor kan Talon Soft eenvoudig en snel geplaatst worden, waardoor er 
veel minder tijd nodig is om gedeeltelijk aangevreten traditioneel lokaas te 
verwijderen. Talon Soft blijft zeer smakelijk bij een groot temperatuurbereik 
en in allerlei binnenmilieus. Zeer geschikt voor kwetsbare gebieden, 
waaronder ruimten waar voedsel wordt verwerkt en opgeslagen.

 Rodenticidepasta die al na één inname dodelijk is

 Ideaal voor gebruik in kwetsbare gebieden

 Snel en gemakkelijk aan te brengen

 Licht en handig mee te nemen op het werk

 Erg smakelijk

 Kosteneffectieve bestrijding van alle ratten en muizen

 Bestrijding van resistente knaagdieren

Talon® Soft zorgt voor buitengewoon goede 
resultaten

Talon®Soft is een zeer smakelijk en veelzijdig 
rodenticide voor professioneel gebruik.

Talon Soft, bestemd voor gemakkelijk gebruik 
binnenshuis, bevat het bewezen effectieve, 
krachtige brodifacoum in een pasta-achtige 
formulering die buitengewoon goede resultaten 
oplevert, elke keer opnieuw. Hierdoor heeft u 
een minimale hoeveelheid lokaas nodig, wat 
zorgt voor maximale kostenefficiëntie.

20g



‘Een klant had een muizenplaag in zijn 
voedselopslagruimte, die ik met Talon Soft 
heb behandeld. Het was gemakkelijk te 
doseren en het lokaas was geurloos.
Het werd volledig opgegeten.’ (Frankrijk)

‘Talon Soft is smakelijker voor muizen dan 
alle middelen die ik hiervoor heb gebruikt.
Eén dosis is voldoende om het ongedierte 
snel te verdelgen. Ik blijf het gebruiken.’ 
(VK)

‘Ik heb een rattenplaag bij een 
landbouwcoöperatie behandeld met  
Talon Soft. Het middel is zeer smakelijk: 
ondanks de aanwezigheid van groente werd 
het lokaas snel opgegeten. Al na één keer 
aanbrengen werd totale sterfte bereikt.’ 
(Spanje)

‘Ik heb Talon Soft gebruikt tegen muizen 
in een plattelandshuis. Het product is heel 
gemakkelijk aan te brengen en alle muizen 
waren na één keer aanbrengen uitgeroeid.’ 
(Spanje)

Talon Soft biedt een betrouwbare, gebruiksvriendelijke bestrijdingsmethode tegen ratten en muizen, inclusief alle resistente knaagdieren. Uitstekende smaak en uitzonderlijke 
duurzaamheid zorgen voor minimaal gebruik van lokaas en maximale kostenefficiëntie. Omdat Talon Soft bewezen resultaten oplevert, vertrouwen professionele 
ongediertebestrijders erop.

Ongediertebestrijders in heel Europa vertrouwen erop

‘Wij geven de voorkeur aan Talon Soft als 
rodenticide voor een snelle verdelging. Het 
biedt onze klanten een zichtbaar resultaat in 
weinig tijd.’ (VK)

‘Ik werd gebeld door een lokaal restaurant dat 
last had van een rattenplaag.
Ondanks allerlei voedselresten in het pand werd 
Talon Soft volledig opgegeten door de ratten.’ 
(Spanje)

‘Ik merkte dat het lokaas goed gegeten 
werd, zowel in natte als droge ruimten en 
op plaatsen waar voedsel was opgeslagen, 
ondanks de aanwezigheid van andere 
voedingsbronnen. Talon Soft is veelzijdig en 
efficiënt.’ (Frankrijk)

‘Talon Soft is snel, schoon en gemakkelijk 
aan te brengen met een zeer klein risico dat 
het graan verontreinigd wordt.
Het is een bevredigend product tegen een 
redelijke prijs.’ (VK)
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Product

Bromadiolon
(gemiddelde van vier onderzoeken)

2.7 

Difenacoum
4.25(gemiddelde van twee 

gepubliceerde onderzoeken)

Talon®
(gemiddelde van twee 
gepubliceerde onderzoeken)

2.3

29.3

18.15

2.75

40

73

100

-38%

-91%

+33%

+60%

Hoeveelheid aas
geconsumeerd 
voorafgaand aan 
behandeling (kg)

  

% vermindering 
hoeveelheid 
lokaas 
(vergeleken met 
bromadiolon)  

% verbetering 
rendement 
(vergeleken 
met 
bromadiolon)

Hoeveelheid aas 
geconsumeerd 
tijdens behandeling 
(kg)

Geschat 
rendement (%)

Minimaal gebruik van rodenticide
Verschillende onderzoeken met resistente ratten (Y139C-mutatie op het VKORC1-gen) op 
boerderijen hebben aangetoond dat het hoge rendement van Talon ertoe leidt dat er minder 
lokaas nodig is dan bij andere rodenticiden op basis van antistollingsmiddelen.

Dit betekent niet alleen dat Talon erg effectief is, maar dat kleinere hoeveelheden lokaas 
tevens het risico op blootstelling van andere organismen beperken.

In deze reeks onderzoeken, en in verhouding tot de geschatte grootte van de oorspronkelijke 
rattenpopulatie, liet Talon uitstekende resultaten zien:

 Met Talon is 90% minder aas nodig om 60% meer rendement te realiseren,  
 vergeleken met bromadiolon 

 Met Talon is 85% minder aas nodig om > 27% meer rendement te realiseren dan  
 met difenacoum. 

Minder gebruik van lokaas vermindert de totale kosten van knaagdierbestrijding:

 Sneller vullen van knaagdiervallen

 Het geplaatste lokaas gaat langer mee

 Lagere transportkosten

 Lagere productkosten voor efficiënte knaagdierbestrijding

De onbetrouwbare resultaten en meerdere behandelingen die nodig zijn bij sommige 
rodenticiden kunnen ervoor zorgen dat uw kosten blijven stijgen, terwijl uw verlies als gevolg 
van schade en verspilling ook toeneemt. Omdat Talon zo betrouwbaar is, heeft u de kosten 
van uw knaagdierbestrijding altijd volledig in de hand.



Vertrouwde producten

Syngenta Professional Pest Management is de naam achter de meest vertrouwde ongediertebestrijdingsproducten. We streven 
ernaar om producten en diensten van wereldklasse aan te bieden, waarmee mensen zich van hinderlijk ongedierte kunnen ontdoen 
en ongestoord kunnen leven.

Innovatieve oplossingen
Onze productportfolio van bestrijdingsmiddelen bevat gerichte oplossingen die ideaal zijn voor gebruik in woningen en bedrijven. 
Ze zijn gemakkelijk aan te brengen, discreet en niet-invasief, dus er is minder verstoring en minder afval. 

Ons streven
Syngenta zet zich in voor een onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprogramma om in de veranderende behoeften van 
professionele ongediertebestrijders te voorzien, nu en in de toekomst.



Betrouwbaar

ALLE ratten en muizen 
sterven, ook als ze maar 
één keer van het gif hebben 
gegeten.

Doorbreekt 
resistenties

Talon is geschikt voor 
knaagdieren die resistent zijn 
voor antistollingsmiddelen.

Veelzijdig

Een zeer efficiënt lokaas in 
elke situatie.

Maximaal 
rendement

U heeft minder aas nodig dan 
bij andere rodenticiden.

Belangrijk: Voordat u deze producten koopt of gebruikt, moet u de instructies op het etiket lezen en opvolgen. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen garanderen dat hun producten voldoen aan de chemische 
beschrijving die vermeld staat op de productetiketten. SYNGENTA GEEFT OP GEEN ENKELE WIJZE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, GARANTIES AF BETREFFENDE SYNGENTA-PRODUCTEN, WAARONDER 
GARANTIES BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen gaan geen enkele verplichting aan en geven geen enkele 
bevoegdheid aan vertegenwoordigers of andere personen om namens hen verplichtingen of aansprakelijkheden aan te gaan, anders dan vermeld in deze brochure. SYNGENTA EN DE AAN HAAR GELIEERDE 
VENNOOTSCHAPPEN ZIJN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK OF DE HANTERING VAN HUN PRODUCTEN. Geen enkele verklaring of 
advies in deze brochure mag worden geïnterpreteerd als aansporing om inbreuk te maken op relevante patenten, nu of in de toekomst. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland

GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. TALON ® is een handelsmerk van een Syngenta Group Company. 
© Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. November 2014. Tel: +41 61 323 1111 Fax: +41 61 323 5608 E-mail: ppm.eame@syngenta.com, Website: www.syngentappm.com


