
KOSTENEFFICIËNT
RESISTENTIE-
BREKER

Gegarandeerd effectief tegen alle 
bekende resistente populaties. 

Prima attractiviteit en duurwerking 
zorgen voor een minimaal gebruik 
en een maximale kostenefficiëntie.

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



Talon Waxblocks
Talon Waxblocks bestaan uit hoogwaardige, fijngemalen graankorrels die 
gegoten zijn in een mal, voor een gelijkmatige verdeling van de actieve stof en 
het lokaas. Hierdoor zijn de Talon Waxblocks duurzamer dan conventionele, 
geperste blokken die vaak grotere graankorreldeeltjes bevatten.

De uitstekende smaak trekt knaagdieren aan en zorgt ervoor dat ze genoeg eten 
om er in één keer aan dood te gaan.

Talon Waxblocks (20 g) zijn ideaal voor toepassing in knaagdiernesten, 
gebouwen, opslagruimtes voor graan/voedsel en in vochtige omstandigheden 
zoals riolen en afvoeren. Dankzij de centrale opening kunnen deze blokken 
eenvoudig worden vastgezet in lokaasdozen en in vallen, zodat ze niet 
meegenomen kunnen worden door knaagdieren.

De kleinere blokken van 5 g hebben dezelfde, hoogwaardige samenstelling, zodat 
professionals, indien nodig, meer lokaaspunten kunnen plaatsen.

 Erg duurzaam

 Enorm veelzijdig

 Heel gebruiksvriendelijk

Voordelen Talon®/Klerat®

Talon®/Klerat® is een bijzonder effectief en 
veelzijdig rodenticide voor professioneel 
gebruik. De Talon/Klerat-lijn bestaat uit 
een reeks hoogwaardige rodenticiden die 
werken op basis van het krachtige actieve 
stof brodifacoum. Deze lijn is ook geschikt 
voor resistente knaagdierpopulaties en levert 
uitstekende resultaten, elke keer opnieuw. 

  Een éénmalige inname is al voldoende om  
  ALLE ratten en muizen te doden.

  Geschikt voor knaagdieren die resistent zijn  
  voor antistollingsmiddelen

  Minder lokaas nodig dan bij andere  
  rodenticiden

  Een lijn hoogwaardige lokazen voor iedere  
  situatie

20g5g



Klerat Pellets
Klerat Pellets zijn erg smakelijk en leveren uitstekende resultaten op in veld- en 
laboratoriumproeven. Ze kunnen zowel in de stad als op het platteland worden 
gebruikt, en zijn geschikt voor particuliere, openbare en commerciële gebouwen. 
Klerat Pellets kunnen het best worden toegepast in voerdozen en inloopvallen bij 
droge en stabiele omstandigheden.

 Erg smakelijk

 Veel lokaaspunten mogelijk

 Geschikt voor gebruik in de stad en op het platteland

Talon Soft
Talon Soft is verkrijgbaar in een tube van 300 g. Het heeft een stroperige 
samenstelling en wordt 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 lokaas te verwijderen 
van het lokaaspunt. Het behoudt zijn smaak bij verschillende temperaturen 
en omstandigheden, en is ideaal voor gevoelige toepassingsgebieden, zoals 
voedselverwerking of opslagruimtes.

 Snel aan te brengen

 Lokaas hoeft niet vervangen te worden

 Erg smakelijk

Alle Talon/Klerat-producten bevatten Bitrex®, een geurloze, synthetische stof met een bijzonder bittere smaak, om onopzettelijke menselijke consumptie te voorkomen. Bitrex heeft 
geen invloed op de smaakbeleving van de knaagdieren. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie over de formuleringen die in uw land beschikbaar zijn.
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Minimaal gebruik van rodenticiden
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de betere effectiviteit van Talon/Klerat ertoe 
leidt dat er minder lokaas nodig is dan bij rodenticiden op basis van andere antistollingsmiddelen.

Dit betekent niet alleen dat Talon/Klerat erg efficiënt is, maar kleinere hoeveelheden lokaas 
verminderen tevens het risico op blootstelling van andere organismen.

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

 Met Talon/Klerat is 90% minder aas nodig om een 60% betere effectiviteit te realiseren,  
 vergeleken met bromadiolon 

 Met Talon/Klerat is 85% minder aas nodig om een meer dan  27% betere effectiviteit te  
 realiseren dan met difenacoum. 

Minder gebruik van lokaas vermindert de totale kosten van knaagdierbestrijding, onder andere door:

 Sneller vullen van knaagdiervallen

 Het geplaatste lokaas gaat langer mee

 Lagere transportkosten

 Lagere productkosten voor complete bestrijding

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. De betrouwbaarheid van Talon zorgt ervoor dat  u de kosten van de 
knaagdierbestrijding altijd volledig onder controle heeft.



Het gebruik van Talon/Klerat
Talon/Klerat toepassen bij de eerste tekenen van knaagdieren.

Door uitstel wordt de bestrijding alleen maar moeilijker. De verdelging zal 
langer duren en meer gaan kosten – en tegelijkertijd krijgen de knaagdieren 
de gelegenheid om meer schade te veroorzaken.

Talon/Klerat is bijzonder effectief en verwijdert bestaande 
knaagdierpopulaties snel en efficiënt. Talon kan preventief worden 
toegepast in correct geplaatste knaagdiervallen, om te voorkomen dat er 
een plaag ontstaat.

Periodiek lokaas plaatsen: efficiënte 
knaagdierbestrijding
Talon/Klerat doodt knaagdieren nadat ze slechts één keer een paar gram 
hebben gegeten.

Omdat het echter een aantal dagen duurt voordat het gif zijn werk doet, en 
omdat het aas zo smakelijk is, zullen knaagdieren ervan blijven eten totdat 
ze sterven. Om de kosten van de bestrijding zo laag mogelijk te houden, 
en om het gebruik van Talon/Klerat zoveel mogelijk te beperken, wordt 
geadviseerd om het aas met tussenpozen te plaatsen. Deze methode is met 
name geschikt voor toepassing in de agrarische sector.

Het betekent dat het aas in kleinere hoeveelheden, met intervallen van 
ongeveer een week, wordt geplaatst. Het eerste aas dat wordt geplaatst, 
wordt volledig opgegeten door knaagdieren, maar het wordt niet direct 
aangevuld – hierdoor krijgen de knaagdieren die het eerste aas hebben 
gegeten de tijd om te sterven. Pas als dat is gebeurd, wordt er meer aas 
geplaatst voor de knaagdieren die niet van het eerste aas hebben gegeten. 
Dit wordt herhaald tot alle knaagdieren zijn verdwenen. In de meeste 
gevallen is het voldoende om twee tot drie keer toe te passen.

Zorg ervoor dat de gekozen Talon/Klerat-formulering past bij de situatie en 
de gekozen bestrijdingsmethode.

Verantwoord gebruik van rodenticiden
Syngenta erkent de behoefte aan informatie over verantwoord gebruik 
van rodenticiden en wil ervoor zorgen dat rodenticiden op de juiste manier 
gebruikt worden, zodat de gevolgen voor de natuur zo beperkt mogelijk 
blijven. Syngenta is een van de medeoprichters van de Campaign for 
Responsible Rodenticide Use (CRRU). Het belangrijkste element van deze 
campagne zijn richtlijnen voor verantwoord gebruik van rodenticiden in 
stedelijke gebieden.

Ga naar www.thinkwildlife.org.uk voor meer informatie over CRRU.  

Bruine rat Huismuis

25g 3g

1.3g 0.2g

5% van de dagelijkse voedselinname bevat voldoende werkzame stof 
om het knaagdier te doden: 1,3 g voor een rat of 0,2 g voor een muis.



Betrouwbaar

Een éénmalige inname is voldoende 
om ALLE ratten en muizen te doden.

Doorbreekt resistentie

Talon/Klerat is geschikt voor 
knaagdieren die resistent zijn voor 
andere antistollingsmiddelen.

Maximaal rendement

U hebt minder aas nodig dan bij 
andere rodenticiden.

Veelzijdig

De Talon/Klerat-lijn bestaat uit 
hoogwaardige lokazen voor iedere 
situatie.

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. ©2015 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland.

GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.  
TALON®/KLERAT® zijneen handelsmerken  van een Syngenta Group Company
© Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. Oktober 2015.  
Tel: +41 61 323 1111 Fax: +41 61 323 5608   E-mail: ppm.eame@syngenta.com, Website: www.syngentappm.com


