
   Najszybsze, najbardziej efektywne rozwiązanie
do profesjonalnego zwalczania szczurów i myszy. 

      Najniższy całkowity koszt zabiegu 
Zmniejszanie całkowitych kosztów zabiegu, a nie tylko wydatków na zakup produktu, jest niezmiernie 
ważne w dzisiejszej sytuacji gospodarczej, kiedy klienci bacznie przyglądają się cenom.

Przy kosztach robocizny sięgających obecnie trzech czwartych kosztu deratyzacji, klienci wymagają, aby 
wykładanie przynęt było jak najbardziej wydajne, a skuteczność rodentycydów jak najwyższa.

Storm® to preparat dla profesjonalnych deratyzatorów, umożliwiający im zmniejszenie całkowitego kosztu 
zabiegu. Osiągnięto to w wyniku połączenia najwyższej jakości przynęt jednodawkowych z bogatą wiedzą 
na temat dawkowania, opartą na dogłębnym zrozumieniu zachowania gryzoni.

 Najsilniejsze formy użytkowe przynęty z fl okumafenem 
 Szeroki asortyment przynęt jednodawkowych na każde warunki 
 Wygodne w użyciu
 Najwydajniejsze techniki dawkowania pulsacyjnego

Najwyższej jakości receptura została specjalnie opracowana w celu zmniejszenia całkowitego kosztu 
zabiegu deratyzacyjnego, co deratyzator osiągnie w krótkim czasie, jeśli zastosuje najskuteczniejsze 
produkty biobójcze przeznaczone do zwalczania gryzoni.

 BASF
Pest Control Solutions
   Bardzo silny rodentycyd jednodawkowy
   Najlepsza efektywność kosztowa - „metoda pulsacyjna”
   Największy pobór zatrutej przynęty w każdej chwili
   Najniższy całkowity koszt zabiegu

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych

Niniejsza broszura ma jedynie charakter informacyjny.
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu.

Więcej informacji można uzyskać od:

BASF Polska Sp. z o.o.
Pest Control Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Storm® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu.



Największy pobór zatrutej przynęty w każdej chwili  Bardzo silny rodentycyd
jednodawkowy 
Produkt biobójczy Storm® jest jednym z najsilniejszych nowoczesnych rodentycydów 
zawierających antykoagulanty, do profesjonalnego zwalczania szczurów i myszy.

Flokumafen, najmocniejszy ze znanych antykoagulantów stosowanych przeciwko 
gryzoniom, jest ponad czterdziestokrotnie silniejszy niż warfaryna i ponad sześć razy 
silniejszy niż najlepsze stosowane obecnie rodentycydy wielodawkowe.

Oznacza to, że gryzoń zjadając jedną dawkę przynęty, właściwie przygotowanej, przyjmuje 
dawkę śmiertelną, dzięki czemu zwalczanie szkodników jest szybsze i bardziej skuteczne.

Preparat Storm® skutecznie niszczy populacje szczurów i myszy, które są odporne na 
warfarynę i trudniejsze do zwalczenia za pomocą innych rodentycydów wielodawkowych.

Flokumafen charakteryzuje się wyjątkowo silnym działaniem, dlatego należy zadbać, aby 
inne gatunki zwierząt niż docelowe nie miały do niego dostępu.

Najlepsza efektywność kosztowa
– metoda „pulsacyjna” 
Jednodawkowy preparat Storm® może być stosowany w programach dawkowania 
pulsacyjnego, które charakteryzują się tym, że są kosztowo najtańsze.
W ramach takich programów ściśle ograniczone ilości rodentycydu wykładane są
w kilku cyklach. 

Sposób dawkowania zapobiega powstaniu sytuacji, w której pierwsze żerujące osobniki 
zjadają ilość preparatu znacznie przekraczającą dawkę śmiertelną. Gwarantuje to 
skuteczniejsze zwalczanie całej populacji, ponieważ metoda umożliwia dostęp do przynęty 
mniej dominującym osobnikom, żerującym w drugiej kolejności, kiedy osobniki dominujące 
są już martwe albo umierają.

Oprócz użycia znacząco mniejszej ilości przynęty w porównaniu do tradycyjnych metod 
aplikacji rodentycydów wielodawkowych, przy dawkowaniu pulsacyjnym wydłuża się 
okres pomiędzy wymianą przynęty, zmniejszając tym samym liczbę wizyt potrzebnych do 
całkowitego wyniszczenia gryzoni.

Przynęty umieszczane są w środowisku na najkrótszy możliwy czas, co przyczynia się do 
zmniejszenia ryzyka dla gatunków innych niż docelowe.

Storm® Secure
Najlepszy wybór z punktu widzenia właściwości smakowych,
trwałości, bezpieczeństwa i wygody stosowania.
Storm® Secure to bloczki woskowe z rozdrobnionymi ziarnami zbóż o masie 20 g, zawierające 
flokumafen. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami smakowymi,  zawierają 
substancję chroniącą przed pleśnią, co przedłuża ich przydatność i trwałość, gdy są
stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Rozmiar bloczków jest tak dobrany, że umożliwia szybkie i łatwe ich umieszczanie
oraz usuwanie bez ryzyka zanieczyszczenia najbliższego środowiska. Bloczki mają
centralnie umieszczone otwory służące do bezpiecznego mocowania.

Szczególnie użyteczne w szerokim zakresie zastosowań komercyjnych.
 Oparte na ziarnie, 20-gramowe bloczki z centralnym otworem
 Doskonałe właściwości smakowe i trwałość
 Brak ryzyka zanieczyszczenia
 Łatwe do zabezpieczenia

Storm® 4 g Gryzki Woskowe
Najlepiej zrównoważony pod względem smaku,
trwałości i wygody stosowania.
Niewielkie gryzki woskowe Storm® na bazie rozdrobnionych ziaren o masie 4 g.
Zawierają substancję chroniącą przed pleśnią, co przedłuża ich przydatność i trwałość, 
gdy są stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Rozmiar gryzków jest tak dobrany, że umożliwia szybkie i łatwe ich umieszczanie
i usuwanie bez ryzyka zanieczyszczenia najbliższego środowiska. 

Szczególnie użyteczne w warunkach wysokiej wilgotności (kanały).
 Oparte na ziarnie, 4-gramowe bloczki
 Doskonałe właściwości smakowe i trwałość
 Brak ryzyka zanieczyszczenia
 Szybkie i łatwe w użyciu

Storm® 16 g Kostki Woskowe
Do ogólnego zwalczania szczurów i myszy,
najlepiej zrównoważony pod względem smaku,
trwałości i wygody stosowania.
Duże kostki woskowe Storm® na bazie rozdrobnionych ziaren o masie 16 g 
charakteryzujące się wysokimi walorami smakowymi.
Zawierają substancję chroniącą przed pleśnią, co przedłuża ich przydatność
i trwałość, gdy są stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Rozmiar kostek jest tak dobrany, że umożliwia szybkie i łatwe ich umieszczanie
i usuwanie bez ryzyka zanieczyszczenia najbliższego środowiska. 

Szczególnie użyteczne przy umieszczaniu w karmnikach deratyzacyjnych
do zwalczania szczurów oraz w warunkach wysokiej wilgotności (kanały).

 Oparte na ziarnie, duże 16-gramowe kostki 
 Doskonałe właściwości smakowe i trwałość
 Brak ryzyka zanieczyszczenia
 Szybkie i łatwe w użyciu  Storm® Pałeczki

Wszechstronna przynęta w luźnej formie
Niezawierająca wosku przynęta z flokumafenem, wysokiej jakości, o wzmocnionych 
właściwościach smakowych. Krawędzie pałeczek są ząbkowane, co zachęca szczury
i myszy do ich spożycia, gdyż pobudzają naturalny odruch gryzienia u gryzoni.

Łatwe w użyciu pałeczki o niskiej zawartości pyłu z substancją chroniącą przed pleśnią, 
przedłużającą skuteczność i trwałość preparatu przy stosowaniu w zmiennych
warunkach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Preparat w formie sypkiej, szczególnie użyteczny jako wygodna i alternatywna forma 
użytkowa, którą należy zamiast kostek woskowych stosować do trucia gryzoni w norach.

 Przynęta w postaci pałeczek
 Doskonałe właściwości smakowe i trwałość
 Wolne od pyłu
 Łatwe w użyciu




