
Storm® Ultra Secure
PASTA 

MAITSEOMADUSED
PLOKKSÖÖDA 
VASTUPIDAVUS

Storm® Ultra Secure
Uue põlvkonna rodentitsiid-söötmürk



Flokumafeen C33H25F3O4 
Ühekordse toimega antikoagulant 
Kontsentratsioon: 0,0025% (25 ppm) 

Patenditud koostis
Uus antikoagulantne rodentitsiid (AVK), mis sisaldab:

segu kvaliteetsest teraviljast
uudset kooshoidvat sideainet (viljaterade maksimaalse 
seotuse tagamiseks)
mõru- (denatooniumbensoaat) ja värvainet, mis on lisatud 
selleks, et toodet ei kasutaks juhuslikult inimesed

Storm® Ultra Secure kujutab endast kasutusvalmis ühekordse toimega 
25 g plokksööta, mis mõjub efektiivselt kõikidele roti- ja hiireliikidele.

Viimase põlvkonna koostis, tugevam 
toime, mõjub ühekordsel söömisel

 

Rotid ja hiired saavad surmava annuse juba ühekordsel söömisel, 
mis tagab kiire ja lihtsa tõrje kõikides olukordades.

 

Storm® Ultra Secure'i surmav annus (LD50) on võrdne 15%-ga rändroti ja 24%-ga koduhiire päevasest toidukogusest.

Uuenduslik koostis uue põlvkonna plokksööda kujul toimeaine sisaldusega 25 ppm:

Toimeaine

Flokumafeen (0,0025%) 

Brodifaakum (0,0025%) 

Difetialoon (0,0025%)

3,8 g

4,2 g

6,0 g

Söötmürgi surmav annus (LD50) grammides, mis on vaja 250 g roti ja 25 g hiire surmamiseks

Rändrott (Rattus norvegicus) 
Toidu tarbitav kogus 25 g/päev

Koduhiir (Mus musculus)
Toidu tarbitav kogus 5 g/päev

Storm® Ultra
Secure

3,8 g
Storm® Ultra

Secure

1,2 g



Kiireim ja tõhusaim lahendus rottide ja 
hiirte tõrjeks
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Rändrottide (Rattus norvegicus) suremus Storm® Ultra Secure'i kasutamisel

Üliefektiivne

Storm® Ultra Secure tõrjub efektiivselt närilisi: 
suremus 100%.

 

Rottide suremus, %

Tundliku Wistari liini korral

AVK-resistentse Welshi liini 
1. põlvkonna korral

 

Difenaakumi ja bromadiolooni suhtes 
resistentse Berkshire'i liini korral

100 %

100 %

100 %

 Rottide ja hiirte ülitõhus tõrje

Toimib ka antikoagulantide suhtes 
resistentsetele rotiliikidele.

Storm® Ultra 
Secure
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pasta

 Brodifaakum-
pasta 3

 Bromadioloon-
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Kõige maitsvam söötmürk uuritud 
populaarsete söötmürkide hulgas

Söödavuskatse rändrottide korral: söötmürgi tarbimine võrrelduna toidu 
tarbimisega laboris. Suhte väärtust 2 ja enam loetakse suurepäraseks.
Allikas: BASF

Ülimaitsev

MAKSIMAALNE VASTUVÕETAVUS

AINULAADNE SIDEAINE

ROHKEM VILJATERI
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Storm®  
Ultra Secure

Difetialoon-
pasta

 Brodifaakum
-pasta

 Bromadioloon
pasta

 

Ülikiire toime

Storm® Ultra Secure hävitab rottide 
populatsiooni 100% ulatuses ligikaudu 
14 päevaga (kuni 10 päeva kiiremini võrreldes 
tavapäraste AVK-söötmürkidega).
Reaalsetes oludes tehtud katsed rändrottidega.
Tõrje saavutamiseks vajalik söötmürgi kasutuspäevade keskmine arv

Söötmürgi kasutusaeg (päevad)

25
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15

Purunemis-
kindel 

pakase käes

 Ei sula 
kõrgematel 
tempera-
tuuridel

Ülivastupidav

Uus sideaine (vahavaba) tagab parema püsivuse 
äärmuslike temperatuuride korral ja sobib 
suurepäraselt vaha mittesisaldava plokksööda 
tootmiseks, säilitades samal ajal suurepärased 
maitseomadused.



Traditsioonilised 
söötmürgid 

(difenaakumiga)

 Storm® Ultra Secure Eelised Storm® Ultra 
Secure'i kasutamisel

 

Esmane 
kasutatav kogus

10,00
kg

200 g × 50 kasutuskohta 

3,75
kg

75 g × 50 kasutuskohta 

6,25
 
kg

 võrra vähem söötmürki

62,5%
vähem võrreldes tavapäraste 

söötmürkidega

Nõutav söötmürgi 
lisakogus

8,19
kg

4,51
kg

3,68 kg 
võrra vähem söötmürki

45% 
vähem võrreldes 

tavapäraste söötmürkidega

Söötmürgi 
kogu kasutatav 

kogus

 18,19
kg

8,26
kg

9,93 kg 
võrra vähem söötmürki

55%
vähem võrreldes tavapäraste 

söötmürkidega

Söötmürgi 
tavaline 

kasutuskava
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Kokkuvõttes 4 
kontrollkorda 

vähem

Eelised söötmürgi Storm® Ultra Secure kasutamisel võrreldes traditsiooniliste söötmürkidega.

Aluseks on rändrottidega tehtud välikatsed.*

*Allikas BASF

Storm® Ultra Secure säästab aega, 
kasutuskordi ja söötmürki võrreldes 

suurema osa turustatavate toodetega



Tervishoiu ja majandusega seotud probleemid
Närilised võivad kujutada endast tõsist ohtu nii inimeste kui ka loomade tervisele, kuid nad suudavad 
põhjustada palju kahju ka muul viisil. Peale selle on linna- ja maapiirkonnad ideaalsed toidu ja vee 
hankimise ning varju leidmise paigad.
Tervishoiu vallas kujutavad närilised endast suurt probleemi, mille lahendamine võib olla väga kulukas.

Kas teadsite seda?

Peatage nad kiiresti! 
Kasutage näriliste populatsioonide tõrjeks 

kiiret ja tõhusat lahendust
 

BASF töötab näriliste tõrjeks välja uusi lahendusi, et kaitsta inimeste tervist ja hügieeni ning 
tagada toiduohutus.
1Ontario põllumajandus-, toidu- ja maaeluministeerium (seisuga 31. mai 2017)

3 aastaga 
20 miljonit 

rotti
 

Üks rotipaar 
=

200 patogeeni 
Inimestele võib levida kuni 

ja 45 haigust1

Igal aastal  
hävitavad närilised 

kogu maailmas  
42 miljonit tonni  

toiduaineid ja 
põhjustavad kahju 
30 miljoni euro

väärtuses

Keskpikas ja 
pikas perspektiivis 

on närilised 
tõeline nuhtlus

 

ühe aastaga 
tuhandeid 

järglasi

Üks paar hiiri võib anda 

Konstruktsiooni-
kahjustused

 

Närilised kahjustavad 
isolatsioonimaterjale ning 

närivad torustikke ja 
elektrikaableid



Storm® Ultra Secure

Storm® on BASFi registreeritud kaubamärk. Kasutage biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tooteteavet. Enne igakordset kasutamist veenduge selle vajalikkuses. 
Võimaluse korral valige alternatiivsed meetodid ja tooted, mis kujutavad väiksemat riski inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale. Teave kasutamise, normide, tingimuste ja 
piirangute kohta on toodud etiketil ja/või aadressil www.agro.basf.ee

Storm® Ultra Secure'i kasutamine ja kogused

Sihtliik Kasutuskoht Kasutusnorm 
(ühes kasutuskohas)

Sagedus

Koduhiir
(Mus musculus)

Hoonetes ja nende ümbruses 25 g (1 plokksööt)
iga 1 kuni 2 m järel

Söötmürgi asendamine: 
asendage kasutatud söötmürk 
üksnes kolme päeva pärast ja 
seejärel kuni 7-päevaste 
vahedega

Rändrott (Rattus norvegicus) 
Must e kodurott (Rattus rattus)

50 kuni 75 g (2 kuni 3 
plokksööta iga 10 m järel)

Infestatsiooniolukorra hindamine

Tooteid ei peaks kasutama üle 35 päeva ilma infestatsiooniolukorda ja tõrje tõhusust hindamata.

Pidage meeles! Ärge kasutage Storm® Ultrat püsisöötmürgina.

Rottidele ja hiirtele väga maitsev

Erakordselt vastupidav äärmuslikes tingimustes 

Ülimalt tõhus juba ühekordsel kasutamisel

Näriliste arvukuse äärmiselt kiire reguleerimine

Näriliste alistamine 
tormijooksuga

 Hoonetes ja nende ümbruses

BASF Agricultural Solutions | Eesti
e-post agronoom@basf.com 

www.agro.basf.ee
BASFAgriculturalSolutionsEE




