
Fiável

Ingestão única para acabar 
com TODOS os ratos e 
ratazanas.

Eficaz em situações 
de resistência

Controla todos os 
roedores resistentes aos 
anticoagulantes

Versátil

Um isco altamente eficaz em 
todas as situações. 

Valor máximo

Requer menos isco e menos 
trabalho do que a maior 
parte dos rodenticidas.

Uma formulação tipo pasta 
altamente atrativa para uso 
profissional em casas e diversas 
situações, libertando-nos dos 
incómodos ratos e ratazanas. 

O NOVO RATICIDA 
ALTAMENTE 
APETECÍVEL

Produtos de confiança

Syngenta Professional Pest Management é o nome por detrás de algumas das marcas de mais confiança no controlo de pragas. 
Estamos empenhados a fornecer produtos e serviços a nível mundial para ajudar as pessoas a viverem a sua vida sem interrupções 
sem o incómodo das pragas.

Soluções inovadoras
A nossa carteira de produtos de controlo de pragas contém soluções objetivas perfeitas para utilização em residências ou 
estruturas comerciais. São de aplicação fácil, discreta e não invasiva, significando que há menos transtorno e menos desperdício.

O nosso compromisso
Syngenta está empenhado num programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação que vá ao encontro das  necessidades 
crescentes dos profissionais de controlo de pragas, agora e no futuro.

Importante: Leia sempre e siga as instruções do rótulo antes de aplicar ou utilizar este produto. A Syngenta e os seus afiliados garantem que os seus produtos então em conformidade com a descrição química estipulada no rótulo 
do produto. NÃO SÃO APLICADAS AOS PRODUTOS SYNGENTA QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 
OBJETIVO. A Syngenta e as suas afiliadas não assumem nem autorizam qualquer representante ou outra pessoa a assumir por esta qualquer obrigação ou responsabilidade além das aqui explicitamente expressas. EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A SYNGENTA E AS SUAS AFILIADAS RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAIS RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO OU MANUSEAMENTO DOS SEUS PRODUTOS. Nenhuma afirmação 
ou recomendação aqui contida deve ser entendida como incentivo para infringir qualquer patente relevante atual ou posteriormente existente. ©2015 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Suíça

UTILIZE OS BIOCIDAS COM SEGURANÇA. LEIA SEMPRE O RÓTULO E INFORMAÇÃO DO PRODUTO ANTES DE UTILIZAR. TALON ® é uma marca registada de Syngenta Group Company.

© Syngenta Crop Protection Lda., Portugal. Todos os direitos reservados 2015. Tel.: 217943200 Fax: 217943230. Email: ppm.eame@syngenta.com, Web: www.syngentappm.com
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Produto

Bromadiolona 
(média de quatro testes)

2.7 

Difenacume 4.25
(média de dois testes publicados)

Talon®
(média de dois testes publicados)

2.3

29.3

18.15

2.75

40

73

100

-38%

-91%

+33%

+60%

Isco consumido 
antes do 

    tratamento (kg)
 
   

% de redução  
  do isco  

% de melhoria 
  na eficácia  

comparado com bromadiolona comparado com difenacume

+61%

-85%

-33%

+27%

Isco consumido  
no tratamento  
       (kg)

Eficácia 
  estimada 
       (%)

% de 
  redução 
    do isco

% de  
 melhoria de
  eficácia 

“Um cliente tinha uma infestação de ratos 
na área de armazenamento de comidas que 
tratei com Talon Soft. Foi fácil de dosear e 
o isco não tinha cheiro. Foi completamente 
consumido.” (França) 

“Talon Soft é mais apetecível aos ratos do 
que qualquer outra coisa que utilizei antes. 
Sendo de uma única ingestão, tem de fato 
um controlo rápido. Continuarei a utilizar.” 
(Reino Unido)

“Tratei de uma infestação de ratazanas 
numa cooperativa agrícola com Talon Soft. 
A apetência do isco é muito boa e apesar 
da disponibilidade de vegetais, o isco foi 
rapidamente consumido. A mortalidade total 
foi atingida após uma aplicação.” (Espanha)

“ Utilizei Talon Soft contra os ratos numa 
casa de campo. A aplicação do produto é 
muito simples e os ratos foram erradicados 
após uma aplicação.” (Espanha)

Versátil e fácil de utilizar
Talon Soft iestá disponível em tubos de 300 g, facilmente aplicado com uso 
de uma normal pistola de êmbolo. Permite uma aplicação rápida, precisa e 
reduz, em muito, o tempo necessário na limpeza dos iscos convencionais 
parcialmente consumidos.

Talon® Soft mantém o seu sabor numa gama de temperaturas e ambientes 
internos e é ideal para zonas sensíveis, tais como áreas de processamento e 
armazenamento de alimentos.

  Pasta de rodenticida de ingestão única;

  Ideal para utilização em áreas sensíveis;

  Aplicação rápida e fácil;

  Leve e conveniente de utilizar;

  Altamente apetecível

  Controlo rentável de todos os ratos e ratazanas;

  Controlo dos roedores resistentes.

Talon Soft oferece um desempenho de confiança, rápido contra ratos e ratazanas, incluindo todos os roedores resistentes. Altamente apetecível e durabilidade excecional resulta 
numa utilização mínima e rentável do isco. Aconselhado pelos profissionais de controlo de pragas, o Talon Soft apresenta resultados comprovados.

Testado e aconselhado pelos operadores de controlo de pragas da Europa

Redução da utilização de rodenticida
Ensaios repetidos em explorações agrícolas, em ratazanas resistentes (mutação Y139C no gene VKORC1) 
mostraram que a maior eficácia de Talon exige menos isco para atingir um maior nível de controlo, comparado 
com outros rodenticidas anticoagulantes.

Não só isto significa que Talon é o melhor em termos de eficácia, mas que quantidades mais baixas de isco 
minimizam a exposição a outros organismos.

Nesta série de ensaios, relativamente ao tamanho estimado da população inicial de ratazanas, Talon obteve os 
melhores resultados:

 Talon necessita de menos 90% de isco para atingir uma melhor eficácia de 60% comparado com  
 bromadiolona,

 Talon necessita de menos 85% de isco para atingir uma eficácia de mais de 27% do que difenacume. 

O consumo inferior de isco reduz o custo total do controlo, incluindo:

 Abastecimento mais rápido das estações de isco

 Intervalos maiores entre o reabastecimento

 Menos produto para transportar

 Custo reduzido de produto para um controlo completo

Maus resultados e a necessidade de tratamentos repetitivos com alguns rodenticidas significam custos que 
podem continuar a aumentar – enquanto as perdas por danos e estragos continuam a advir. Com a confiança de 
Talon, o custo do controlo de roedores pode ser eficazmente gerido.

Talon® Soft permite resultados excecionais

Talon®Soft é um rodenticida de ingestão única, 
versátil e apetecível, para uso profissional. 
Concebido para uma utilização fácil em 
interiores Talon® Soft integra a potência 
provada de ingestão única do brodifacume 
numa formulação em pasta que permite 
sempre resultados excecionais, resultando 
numa utilização mínima do isco, mas 
conferindo uma máxima rentabilidade. 

“Talon Soft é o nosso rodenticida de 
eleição para um rápido controlo, oferecendo 
resultados visíveis aos nossos clientes num 
curto período de tempo.” (Reino Unido)

“Fui chamado a um restaurante local onde havia 
uma infestação de ratazanas. Apesar dos variados 
resíduos de comida nas instalações, Talon Soft foi 
completamente comido pelas ratazanas.” (Espanha)

“Verifiquei um bom consumo do isco em 
locais tanto húmidos como secos, bem  
como em locais de armazenamento de 
comida, apesar da disponibilidade de outras 
fontes de comida. Talon Soft é versátil e 
eficiente.” (França)

“Talon Soft é rápido, limpo e de fácil 
aplicação com pouco risco de contaminação de 
grãos armazenados. É um produto satisfatório 
a um preço sensato.” (Reino Unido) 
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