
ПРОФЕСІЙНА  БОРОТ ЬБА  З І  ШКІ Д НИКА МИ

ПЕРЕВІРЕНИЙ 
ЗАСІБ ДЛЯ 
БОРОТЬБИ 
З ГРИЗУНАМИ

Переконлива ефективність проти 
всіх відомих гризунів. Висока смакова 
привабливість плюс надійність 
дозволяють використовувати 
мінімальну кількість принади 
та заощаджувати кошти
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Переваги Талон™

Надзвичайно привабливий для споживання родентицид, 
навіть за наявності альтернативних джерел харчування, 
що забезпечує поїдання такої кількості засобу, якої до-
статньо для загибелі після одного споживання.

Універсальний високоефективний препарат, що легко 
дозується та  ідеально підходить для закладання приманок 
у будівлях, складських приміщеннях, сховищах, а також 
в умовах підвищеної вологості, у т. ч. в каналізації. 

Талон™ Воскові брикети

Воскові брикети Талон™ виробляються з дрібномеленого хар-
чового зерна, матриці з якого відливаються у форми з рівно-
мірним розподілом активних речовин і принади. Це робить такі 
брикети надійнішими, ніж блоки, вироблені традиційним пресу-
ванням, що зазвичай містять великі частинки харчового зерна.

Приваблює гризунів. Висока смакова привабливість забезпе-
чує споживання кількості засобу, достатньої для загибелі піс-
ля одного годування.

Воскові брикети Талон™ (20 г) ідеальні для знищення гнізд гри-
зунів у будівлях, на складах для зерна і продуктів харчування, а 
також для використання в умовах підвищеної вологості. Дірка по 
центру кожного брикету дає змогу легко кріпити його у місцях 
розміщення принад та не дозволяє гризунам виносити брикети.

�	 Висока смакова привабливість

�	 Високоефективний родентицид

�	 Надійний у використанні навіть  
за умов підвищеної вологості 

Усі форми засобу Талон™ містять засіб Bitrex®, що робить смак Талон™ 
неприємним для людей і запобігає вживанню ними родентициду. Bitrex® 
не має шкідливого впливу на смакову привабливість засобу Талон™.
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Талон™ Гранули

Гранули мають надзвичайно високу смакову 
привабливість. Вони показали відмінні ре-
зультати як у лабораторних, так і в польових 
випробуваннях. Гранули придатні для вико-
ристання не лише в містах, а й у сільській міс-
цевості, ідеальні для застосування на об’єк-
тах харчової промисловості та в більшості 
громадських, житлових і комерційних при-
міщень. Гранули Талон™ найкраще класти 
в лотки й коробки для принад у сухому і ста-
більному середовищі.

�	 Висока смакова привабливість

�	 Високоефективний родентицид

�	 Зручний та економічний у використанні

Зведення до мінімуму використання родентициду

Кількаразові випробування показали, що завдяки високій ефективності Талон™ потребує меншої кількості за-
стосування принади для досягнення кращих результатів боротьби з гризунами порівняно з іншими антикоагу-
лянтними родентицидами.

Це означає не тільки те, що Талон™ — найкращий засіб у своєму класі, якщо йдеться про його ефективність, 
а й те, що через меншу кількість принади знижується вірогідність його поїдання нецільовими організмами.

У цих випробуваннях щодо очікуваного розміру початкової популяції щурів Талон™ показав відмінні результати.

�	Порівняно з бромадіолоном для підвищення ефективності на 60 % потрібно на 90 % менше Талон™ 

�	Порівняно з дифенакумом для підвищення ефективності більше ніж на 27 % потрібно на 85 % менше Талон™ 

Менше споживання принади знижує загальні витрати на боротьбу, включаючи:

�	Швидше наповнення місць розміщення принад

�	Подовжені інтервали між повторними наповненнями

�	Менше продукту для транспортування

�	Зниження витрат на продукт для повного знищення гризунів

Ненадійні результати та необхідність повторної обробки деякими родентицидами означають збільшення ви-
трат, тимчасом як збитки від псування і пошкоджень, завданих гризунами, продовжують зростати. Надійність 
Талон™ дозволяє ефективно контролювати витрати на боротьбу з гризунами.

Продукт

Бромадіолон
(Cередні результати чотирьох 
випробувань)

Порівняно з бромадіолоном

Споживання при 
попередній обробці 

(кг)

2,7 29,3 40

4,25 18,1 −38

+61

73 +33

−33

2,3 2,75 −91 −85100 +60 +27

Споживання 
при обробці

(кг)

Очікувана 
ефективність 

 (%)

Зменшення 
необхідної 

принади (%)

Зменшення 
необхідної 

принади (%)

Підвищення 
ефективності  

(%)

Підвищення 
ефективності  

(%)

Порівняно з дифенакумом

Дифенакум
(Середній результат двох 
опублікованих випробувань)

Талон™
(Середній результат двох 
опублікованих випробувань)

Талон RB, ГП
Гранули



Як застосовувати Талон™?

Надійність

Щоб знищити ВСІХ щурів та мишей, 
достатньо лише одного годування

Максимальна економія

Потребує менше принади і менших 
зусиль, ніж більшість родентицидів

Універсальність

Асортимент високоякісних 
принад для будь-якої ситуації.

Рудий щур

Для загибелі гризуна вистачає споживання лише 5 % типової денної кількості, 
що містить летальну дозу активного інгредієнта — 1,3 г для щура або 0,2 г для миші.

Звичайна миша

ВИКОРИСТОВУЙТЕ РОДЕНТИЦИДИ В БЕЗПЕЧНИЙ СПОСІБ. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАВЖДИ 
ЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЮ НА ЕТИКЕТКАХ.

Щойно було помічено ознаки присутності гризунів, слід негайно застосувати Талон™.
Зволікання з обробкою тільки ускладнить проблеми. Будь-яка дальша програма зі зни-
щення забере більше часу та призведе до зростання витрат, а також до збільшення 
збитків, спричинених гризунами. Використання Талон™ після одного годування може 
швидко й ефективно знищити наявну популяцію гризунів. 

Імпульсне протруєння: ефективна боротьба з усіма гризунами

Талон™ знищує гризунів після одного годування, якщо вони з’їдять навіть кілька грамів 
принади. Та позаяк засіб починає діяти протягом кількох днів і має високу смакову 
привабливість, гризуни їстимуть доступні принади до самої загибелі. Для максимально-
го зменшення витрат на боротьбу з гризунами та загального використання Талон™ усі 
його форми рекомендується застосовувати методом «імпульсного протруєння», який 
особливо ефективний.

У цьому процесі малі кількості принади розкладають щотижня. Принади першого роз-
міщення, або «імпульсу», можуть бути повністю з’їдені гризунами, але не відновлені 
негайно. Натомість гризунам, які з’їли перші принади, дається достатньо часу, щоб вони 
загинули. Тільки після цього для гризунів, які не їли принаду першого «імпульсу», роз-
кладається її друга порція. Цей процес повторюється до повного зникнення ознак ак-
тивності гризунів. Зазвичай вистачає двох або трьох «імпульсів».

Відповідальне використання родентициду

Компанія «Сингента» усвідомлює необхідність відповідального ви-
користання родентицидів, а також потребу забезпечити правильне 
застосування родентицидів способами, які зводять до мінімуму їхню 
загрозу для диких тварин. З огляду на це «Сингента» ініціювала кам-
панію з засновником Кампанії з відповідального використання ро-
дентицидів (КВВР), ключовий аспект якої — кодекс належних прак-
тик з відповідального використання родентицидів.

25 г

1,3 г

3 г

0,2 г
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