
Storm® Ultra
Innowacyjna, bardzo chętnie 
pobierana formulacja.

Doskonała i szybka kontrola gryzoni 
w każdej sytuacji.

www.pestcontrol.basf.pl



Lepsza smakowitość, niezawodna ochrona i stabilność 
w każdych warunkach pogodowych
Obszary wiejskie i miejskie zapewniają mnóstwo żywności, wody i schronienia dla gryzoni. Gdy te migrują, 
rozmnażają się szybko i mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Storm® Ultra 
skutecznie chroni przed gryzoniami, ponieważ jest dla nich dwukrotnie smaczniejszy niż wiodące trutki. Cechuje 
go stabilność w upale i przy dużej wilgotności, więc jest skuteczny w różnych warunkach pogodowych. 
Najważniejszą cechą determinującą skuteczność Storm® Ultra już przy pierwszym pobraniu jest siła substancji 
flocumafen, która przełamuje odporność na konkurencyjne substancje wielodawkowe powszechnie stosowane 
w rynku.

Co jest nowego w Storm® Ultra
 � Nowa, opatentowana formulacja; produkt co najmniej dwa razy smaczniejszy niż 

wiodące trutki
 � Skuteczny już przy pierwszym pobraniu
 � Stabilność fizyczna lepsza niż produktów konkurencyjnych

Aby preparat mógł spełniać swoja funkcję, musi być chętnie pobierany. Dlatego w Storm Ultra wykorzystano po 
raz pierwszy innowacyjną bezwoskową formę, zapewniającą pobranie nawet w przypadku dostępności innych 
źródeł pożywienia. Zachowując przy tym właściwości fizykochemiczne w różnych warunkach środowiskowych.

Porównanie smakowitości produktów gryzoniobójczych (pasta i kostka) przeciwko 
szczurom i myszom
współczynnik smakowitości
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Secure
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Dzięki wyjątkowej skuteczności substancji flokumafen dostępnej tylko w produktach BASF, Storm Ultra wyróżnia 
się skutecznością, szybkością działania i opłacalnością stosowania.

Korzyści stosowania środka Storm® Ultra w porównaniu do standardu rynkowego 
(trutki wielodawkowej).

Standard rynkowy 
(trutka wielodawkowa)

Storm® Ultra Korzyści ze stosowania 
środka Storm® Ultra

Początkowa 
ilość użytego 
środka

10,00 kg

200 g x 50
punktów 
przynęty

3,75 kg  

75 g x 50
punktów 
przynęty

6,25 kg mniej użytego środka
62,5% mniej niż w przypadku 
tradycyjnego środka

Uzupełnienie 
środka

8,19 kg 4,51 kg

3,68 kg mniej użytego środka
45% mniej niż w przypadku 
tradycyjnego środka

Całkowita 
ilość użytego 
środka

18,19 kg 8,25 kg

9,93 kg mniej użytego środka
55% mniej niż w przypadku 
tradycyjnego środka

Badania terenowe z udziałem szczurów wędrownych

Storm® Ultra jest bardzo skuteczny przeciwko gryzoniom. Aby spełnić wszystkie wymagania i potrzeby 
użytkowników, jest dostępny w dwóch wersjach kształtu i rozmiaru:

Storm® Ultra Secure  
(25 g) 

Storm® Ultra 
(5 g)
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BASF  
Professional & Specialty Solutions
Storm® jest zastrzeżonym znakiem  
towarowym BASF.
Storm® zawiera flokumafen.

Więcej informacji można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa,  
tel. (22) 570 99 99

www.pestcontrol.basf.pl

Ulotka ma jedynie charakter informacyjny. 
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń 
dotyczących stosowania załączonych do 
każdego produktu.
Produkt biobójczy należy używać 
z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać 
etykietę i ulotkę informacyjną.

Technologia 
bezwoskowa  
BARDZO WYSOKIE 
WALORY SMAKOWE 
DLA GRYZONI

Flocoumafen 25 ppm  
BARDZO WYSOKA 
SKUTECZNOŚĆ 
Przełamuje odporność

Antykoagulant 
działający po jednym 
podaniu  
BARDZO SZYBKA 
KONTROLA

Odporny na wysokie 
temperatury  
BARDZO WYSOKA 
WYTRZYMAŁOŚĆ

Szerokie spektrum 
działania 
Środek gryzoniobójczy 
kontrolujący populacje 
szczurów i myszy na 
obszarach wiejskich 
i miejskich


