
Minimaal gebruik van rodenticiden
Verschillende onderzoeken met resistente ratten 
hebben aangetoond dat de betere effectiviteit van 
Klerat ertoe leidt dat er minder lokaas nodig is dan bij 
rodenticiden op basis van andere antistollingsmiddelen.

Dit betekent niet alleen dat Klerat/Talon erg efficiënt is, 
maar kleinere hoeveelheden lokaas verminderen tevens 
het risico op blootstelling van andere organismen.
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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.
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Gegarandeerd effectief tegen alle 
bekende resistente populaties.
Prima attractiviteit en 
duurwerking zorgen voor 
een minimaal gebruik en een 
maximale kostenefficiëntie.

KOSTENEFFICIËNT
RESISTENTIE- 
BREKER

P R O F E S S I O N A L  P E S T  M A N A G E M E N T
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Het 
gebruik 
van  
Klerat/ 
Talon

Klerat/Talon is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Gebruik het product niet als permanent lokaas 
ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. 
De toepassing ter bestrijding van ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM 
zoals omschreven in de meest recente versie van het ‘Handboek beheersing van ratten om gebouwen en 
voedselopslagplaatsen’ door bedrijven. 
Zoek en verwijder tijdens de behadeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op 
secundaire vergiftiging tegen te gaan. Toepassen in manipulatiebestendige lokaasdozen.

 

Klerat® /Talon® is een bijzonder effectieve 
en veelzijdige productlijn van rodenticiden, 
die perfect inspeelt op uw specifieke 
behoefte en situatie. De krachtige stof 
brodifacoum, die wordt gebruikt in een 
reeks hoogwaardige lokazen, levert 
uitstekende resultaten, ook bij resistente 
populaties. 

De Klerat /Talon-productlijn biedt 
verschillende oplossingen voor 
professionele ongediertebestrijders 
van knaagdieren (muizen en ratten) 
in verschillende situaties en in 
uitdagende omstandigheden (vocht, 
voedselconcurrentie, verborgen plekken). 
De basis van alle producten wordt 
gevormd door de beste werkzame stof uit 
zijn klasse: brodifacoum.

WERKZAAM
alon heeft de beste werkzaamheid in vergelijking met 
antistollingsmiddelen van de eerste generatie en grotendeels ook 
van de tweede generatie. Talon is ook erg kosteneffectief: het 
doodt knaagdieren al na een klein percentage van hun dagelijkse 
voeding, of zelfs na één enkele voeding. Er is zodoende minder 
product en minder tijd nodig, waardoor er per dag meer kan 
worden bestreden met minder bezoeken en succesvolle 
knaagdierbestrijding kan plaatsvinden tegen lagere kosten.

SMAKELIJK
Uit laboratorium- en veldproeven is gebleken dat Klerat heel 
smakelijk wordt gevonden, ook met alternatieve voedselbronnen.

DOORBREEKT RESISTENTIE
Wetenschappelijke laboratorium- en veldonderzoeken wijzen op 
volledige bestrijding van alle soorten knaagdierresistenties.
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DOORBREEKT RESISTENTIE

Er is niet één pasklare oplossing. En dat weten we.



Het Klerat® /Talon®-portfolio

Klerat®M is de nieuwe, lage sterkte-formule 
van gebroken maïs die de bestrijding van 
knaagdieren effectief aanpakt. 

 Uitstekende smaak: Zes keer smakelijker dan een dieet  

op basis van granen.

 Ongeëvenaarde werkzaamheid bij lage sterkte, dankzij 

brodifacoum.

 Volledige bestrijding van resistente knaagdierpopulaties.

Klerat Pellets hebben een hoog graangehalte, 

waardoor ze erg smakelijk zijn. Ze kunnen zowel 

in de stad als op het platteland worden gebruikt, en 

zijn ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie en voor 

particuliere, openbare en commerciële gebouwen.  

Talon Pellets kunnen het best worden geplaatst in voerdozen 

en inloopvallen bij droge en stabiele omstandigheden. 

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 ook ideaal 
voor gevoelige toepassingsgebieden, 
zoals voedselverwerking of opslagruimtes.

NIEUW

Klerat Blocs bestaan uit een matrix van hoogwaardige, 

fijngemalen graankorrels die gegoten zijn in een mal. 

Ze zijn ideaal voor knaagdiernesten, gebouwen, 

opslagruimtes voor graan/voedsel en vochtige 

omstandigheden zoals riolen en afvoeren. Dankzij de 

centrale opening kunnen deze blokken eenvoudig worden 

vastgezet in vallen, zodat ze niet meegenomen kunnen 

worden door knaagdieren. 


