
ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ 

ДЛЯ БОРОТЬБИ 
З ГРИЗУНАМИ

На присадибних ділянках, 
у помешканнях, коморах 
в осінньо-зимовий період 
з’являються непрохані гості, 
які не проти поласувати 
запасами господарів 
Ідеться про гризунів — мишей (полівок, хатніх),  
щурів (чорного, звичайного) та ін.

Гризуни поїдають і засмічують зібрані овочі, фрукти, 
картоплю, корми для птиці й худоби. А миші 
за осінь, зиму й весну здатні зіпсувати саджанці 
та бульби, залишені на посадку.

Крім того, ці гризуни — переносники таких 
страшних хвороб, як чума, туляремія, лептоспіроз.

Плодючість: до 8 поколінь на 
рік, у середньому по 9 дитинчат.

Середовище існування: 
поширений повсюдно. Перевагу 
віддає вологим місцям. Підвали, 
каналізація, свинарники. 
Пошкоджує кабелі, пластикові 
трубопроводи тощо.

Живлення: всеїдний, 
перевагу віддає їжі тваринного 
походження, різним харчовим 
відходам.

Джерело інфекційних хвороб: 
лептоспіроз, гельмінтози, тиф.

Плодючість: 3–4 покоління за 
рік, у середньому 5 дитинчат.

Середовище існування: 
поширена повсюдно, влітку 
колоніями на полях, городах, 
садах. Узимку може переходити 
в скирти, овоче-, зерносховища, 
будівлі людей.

Живлення: травоїдний гризун, 
взимку пошкоджує кору ягідних, 
плодових, нищить коренеплоди в 
сховищах і зерно. Може робити 
запаси (до 3 кг зерна на особину).

Джерело інфекційних хвороб: 
чума, туляремія, сальмонельоз, 
токсоплазмоз.

Плодючість: 2–3 покоління на 
рік, у середньому по 6 дитинчат.

Середовище існування: 
поширений більше в теплому 
кліматі. Горища, комори,  
в норах під невеликими  
будівлями з тваринами.

Живлення: всеїдний, перевагу 
віддає рослинній їжі.

Джерело інфекційних хвороб: 
чума, лептоспіроз, сальмонельоз.

Плодючість: за рік до 
45 мишенят.

Середовище існування: 
повсюдно, як супутник людини. 
У будинках, коморах та інших 
помешканнях. Псує папір,  
гризе кабелі.

Живлення: живиться 
насінням рослин, зерновими, 
коренеплодами, плодами, 
хлібними виробами, харчовими 
відходами.

Джерело інфекційних хвороб: 
лептоспіроз, висипний тиф.

ОСНОВНІ ВИДИ ГРИЗУНІВ, ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЯКИХ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ГОТОВІ ПРИМАНКИ OUTCAST® ТАЛОН

ПАЦЮК СІРИЙ

МИША ПОЛІВКА

ПАЦЮК ЧОРНИЙ

МИША ХАТНЯ

17–28 см (без хвоста)

9–14 см

19 см (без хвоста)

7–10 см

250–450 г

40–45 г

130–300 г

10–35 г

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів в Україні

www.syngenta.ua



ВАЖЛИВО 
Готові приманки Outcast® Талон® 
зареєстровано для застосування в:

• складах,
• прискладських 

територіях,
• сховищах,
• погребах,
• коморах,
• на присадибних ділянках,
• кормоцехах,

• господарських 
спорудах,

• в умовах закритого 
ґрунту,

• місцях громадського 
харчування,

• місцях роздрібної 
торгівлі. 

Приманки Outcast® Талон® розкладають у місцях,  
де спостерігається активність гризунів: уздовж стін, 
перегородок, у темних кутках, під укриттям.  
Для запобігання поїдання принади дітьми, 
свійськими тваринами слід покласти її в спеціальні 
або пристосовані для цього контейнери з 
пластику, картону, жерсті, в обрізки труб тощо. 
Перед застосуванням приманок треба прибрати 
легкодоступні для гризунів харчові продукти, 
розсипане зерно тощо.

Рекомендовано робити початкові огляди принад 
через 3–4 дні. Замінюють кожну спожиту принаду. 
Операцію повторюють через 4 дні, а потім щотижня. 
Замінюють забруднені або зіпсовані принади.

Упаковка 100 г

Упаковка 100 г, 
300 г

При роботі з 
готовими принадами 
використовувати 
одноразові рукавиці

ТАЛОН® ГРАНУЛИ 
ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ  
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИЗУНАМИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Щури
20–50 г принади 
розміщують у спеціальних 
контейнерах через 5–10 м 
залежно від чисельності 
гризунів

Миші 
5-15 г принади 
розміщують у спеціальних 
контейнерах через 2–5 м 
залежно від чисельності 
гризунів

• Високоякісна злакова основа та низка смакових 
добавок забезпечують  найвищий показник 
привабливості для гризунів серед інших 
родентицидів

• Привабливий для споживання навіть 
за наявності альтернативних джерел харчування

• Легко дозується завдяки однорідності 
та розміру гранул

• Рівномірний розподіл діючої речовини по всіх 
гранулах

• Надійний: забезпечує ефективний контроль 
за один прийом порції принади

• Широкий спектр застосування у всіх сферах  
життєдіяльності людини

• Економічний у використанні

ТАЛОН® ВОСКОВІ БРИКЕТИ 
ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БОРОТЬБИ  
З ГРИЗУНАМИ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ПОГОДНІХ УМОВ

Щури
20–60 г блоків закріплюють у 
спеціальних контейнерах на 
відстані 10 м один від одного 
(при високій чисельності — 
на відстані 5 м)

Миші 
20 г принади закріплюють 
у спеціальних контейнерах 
на відстані 5 м одна від одної 
(при високій чисельності — 
на відстані 2 м)

ЗАСТОСУВАННЯ

• Тривале збереження властивостей родентициду, 
зокрема в умовах підвищеної вологості 
та температури повітря, завдяки унікальній 
препаративній формі

• Високоякісна злакова основа й низка смакових 
добавок забезпечують найвищий показник 
привабливості для гризунів серед інших 
родентицидів

• Привабливий для споживання навіть за наявності 
альтернативних джерел харчування

• Рівномірний розподіл діючої речовини 
по восковому брикеті

• Надійний: забезпечує ефективний контроль 
за один прийом порції принади

• Широкий спектр застосування у всіх  сферах  
життєдіяльності людини

•  Універсальний, економічний та зручний 
у використанні


