
Atrakcyjność pasty,
trwałość kostki.

Secuvia® Secure
Rodentycyd

Po latach prac badawczo-rozwojowych 
BASF prezentuje nowy rodentycyd 
z innowacyjną, opatentowaną formulacją 
bezwoskową, która łączy zalety formulacji 
pasty i kostek w nowej przynęcie 
Secuvia®.

Secuvia® podobnie jak rodentycydy 
w postaci pasty jest bardzo atrakcyjna dla 
gryzoni, a jednocześnie niezwykle odporna 
na działanie czynników środowiskowych. 
Uzyskanie nadzwyczaj zachęcającego 
dla gryzoni smaku możliwe jest dzięki 
stosowaniu przez BASF własnego, 
bezwoskowego środka wiążącego. 
Dostępne produkty na rynku w formie 
kostki posiadają wysoki udział wosku. 
Wosk nie ma oczywiście atrakcyjnego 
smaku, co ogranicza jego pobieranie 
przez gryzonia. Ponieważ już niewielka 
zawartość środka wiążącego BASF 
pozwala uzyskać zwartą przynętę, 
Secuvia® zawiera znacznie więcej 
składników atrakcyjnych dla gryzoni niż 
kostki tradycyjne. Dzięki temu Secuvia®

zostaje szybciej zaakceptowana jako 

źródło pożywienia, a szkodniki szybciej 
przyjmują śmiertelną dawkę.

Secuvia® zawiera fl ocoumafen, wyłączną 
substancję aktywną BASF – najsilniejszą  
o działaniu antykoagulacyjnym przeciwko 
szczurom wędrownym i jedeną 
z najsilniejszych przeciwko myszom. 
Secuvia® przy stężeniu substancji 
aktywnej w ilości 25 mg/kg działa 
niezawodnie jako preparat jednodawkowy 
już przy jednorazowym pobraniu. 
Secuvia® jest skuteczna nawet przeciwko 
szkodnikom odpornym na inne, słabsze 
antykoagulanty.

Secuvia® nie należy do kategorii 
preparatów wykazujących działanie 
szkodliwe na rozrodczość oraz 
nie posiada zapisu STOT RE 2 mówiącego 
o narażeniu operatora i jednocześnie 
zachowując znakomitą skuteczność 
przeciwko myszy domowej (Mus 
musculus), szczurowi wędrownemu 
(Rattus norvegicus) i szczurowi śniademu 
(Rattus rattus).
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Lepiej bez
wosku!

Zdjęcie: Secuvia® Secure w pojemniku na przynętę

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

BASF Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa Polska  
lukasz.rosinski@basf.com
tel. 605 852 178

lub zapraszamy na stronę: www.pestcontrol.basf.pl

Secuvia® jest zarejestrowaną marką fi rmy BASF.

Zachować środki bezpieczeństwa przy stosowaniu biocydów.
Przed zastosowaniem należy zawsze czytać etykiety i informacje na produktach.
Secuvia® Secure zawiera fl ocoumafen.

© BASF 2020 – Wszystkie prawa zastrzeżone.

Co się zmieniło?

■   Nowa, bezwoskowa formulacja; przynajmniej dwa 
razy bardziej atrakcyjna niż wiodące rodentycydy 
w postaci kostki o działaniu obniżającym krzepliwość 
krwi dla szczurów oraz myszy

■  Szersze możliwości zastosowania dzięki 
zmniejszeniu stężenia fl ocoumafenu 
z 50 mg/kg do 25 mg/kg

■   Niezawodna skuteczność jako preparat 
jednodawkowy, nawet wobec osobników 
odpornych, już przy jednorazowym pobraniu

■    W porównaniu z produktami konkurencji lepsza 
stabilność fi zyczna

Secuvia® Secure jest bardzo atrakcyjnym 
rozwiązaniem o wysokiej skuteczności do zwalczania 
gryzoni. Nowa marka Secuvia® dostępna jest 
wyłącznie dla osób zawodowo zajmujących się 
zwalczaniem szkodników.

Secuvia® Secure

Najważniejsze zalety w porównaniu z innymi
przynętami o działaniu antykoagulacyjnym

Secuvia® Secure w porównaniu z innymi rodentycydami 
o działaniu antykoagulacyjnym o zawartości substancji
aktywnej w ilości ≥ 30 mg/kg nie została zaklasyfi kowana 
jako:

■  „Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko 
w łonie matki” – brak klasyfi kacji H360 D

■  „Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub narażenie powtarzane” – brak klasyfi kacji 
H373 (STOR RE 1; STOT RE 2)

Secuvia® Secure jest innowacyjnym produktem gryzonio-
bójczym o zoptymalizowanych możliwościach stosowania 
w porównaniu z innymi antykoagulantami. Opatentowana,
oparta na innowacyjnym środku wiążącym BASF formulacja
o niezwykłej skuteczności.

Secuvia® Secure zapewnia znakomite rezultaty przy zwal-
czaniu szczurów i myszy.
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