
 BASF
Pest Control Solutions
� ��Letalna dawka po pierwszym pobraniu
� ��Pasta o wysokiej atrakcyjności smakowej, bogata w białka i tłuszcze
� ��Idealna do stosowania w zróżnicowanych i trudnych warunkach
� ��Wysoka wydajność i efektywność stosowania

   Najsmakowitsza, 
jednodawkowa i świeża!

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych

P A S T A



Letalna dawka po pierwszym pobraniu 
Storm® jest najsilniejszym preparatem do zwalczania szczurów. 
Obok znajdują się informacje o dziennym zapotrzebowaniu 
szczurów i myszy na pokarm oraz ilość preparatu Storm® 
potrzebna do dostarczenia dawki letalnej.

Pasta o wysokiej atrakcyjności smakowej, 
bogata w białka i tłuszcze 
Pakowana w pojedyncze saszetki Storm® Pasta to miękka trutka, 
bogata w białka i tłuszcze, co powoduje u szczurów i myszy 
nieodpartą chęć jej pobrania. Smaczna kompozycja składników 
pasty zapewnia szybkie i nieuniknione pobranie dawki letalnej 
rodentycydu bez potrzeby dodawania jakichkolwiek atraktantów.
Storm® Pasta w środowisku suchym stanowi dla gryzoni 
atrakcyjne źródło pokarmu płynnego.

Idealna do stosowania w zróżnicowanych 
i trudnych warunkach 
Przynęta Storm® Pasta jest szczególnie wartościowa podczas 
stosowania w suchych warunkach. Pozostaje w półpłynnej 
formie, zachowując swoją atrakcyjność i skuteczność, nawet  
w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze.
Storm® Pasta jest polecana przede wszystkim do zwalczania 
szczurów i myszy, które mają niechęć do pobierania trutek  
ziarnowych, oraz na obszarach, gdzie istnieje łatwy dostęp  
do różnych źródeł pożywienia.  
Prawidłowo zaaplikowana Storm® Pasta ogranicza również 
do minimum ryzyko jej rozniesienia przez gryzonie.  
Jest to szczególnie ważne w obiektach produkcji żywności, 
paszy i hodowlanych.

Wysoka wydajność i efektywność 
stosowania 
Storm® Pasta jest przynętą o odmierzonej dawce. Można 
ją bezpiecznie stosować w karmnikach deratyzacyjnych w celu 
zmniejszenia ryzyka pobrania przez gatunki inne niż docelowe.
Storm® Pasta powinna być stosowana w programie dawkowania 
pulsacyjnego. Technika ta znacząco redukuje ilość wykładanej 
przynęty na punkt oraz liczbę wizyt potrzebną do całkowitego 
wyniszczenia gryzoni. Dzięki temu Storm® Pasta dostarcza 
deratyzatorowi niebagatelnych oszczędności w całkowitym 
koszcie zabiegu deratyzacyjnego.

Dzienne spożycie pokarmu 
przez szczura wędrownego 
(25-30 g)  
i wymagana proporcja 
Storm® do przyjęcia 
dawki letalnej (LD50)

Dzienne spożycie pokarmu 
przez mysz domową 
(3,7-5 g)
i wymagana proporcja 
Storm® do przyjęcia dawki 
letalnej (LD50)

Stosowanie Storm® Pasta w technice pulsacyjnej 
przeciwko szczurom w porównaniu do przynęty standardowej

Stosowanie Storm® Pasta w zróżnicowanych warunkach

Storm® Pasta

45 g
przynęta 

jednodawkowa

praca

dawka

kontrola punktów wyłożenia

• Rozwiązuje problemy 
   z gryzoniami
• Zmniejsza ryzyko dla zdrowia  
   i uszkodzeń majątku
• Niższe koszty i większe zyski 

• Opóźniona kontrola  
   populacji gryzoni
• Stałe problemy z gryzoniami
• Większe koszty i straty 

niski koszt wysoki koszt

co 7 dni co 3 dni

Storm® Pasta

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.
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