
Nejlepší řešení profesionální ochrany  
proti potkanům, krysám a myším

Ochrana proti živočišným škůdcům
 Nejúčinnější ze všech víceúčelových rodenticidů
 Exkluzivně patentovaná formulace Fortec 
 Nejlépe vyvinuté typy nástrah pro každou situaci
 Nejnižší náklady na nevyužité zbytky nástrah

BASF Professional & Specialty Solutions
Umožňuje nejúčinnější řešení Vašich problémů se škůdci.



Nejúčinnější ze všech  
víceúčelových rodenticidů 
Difenacoum je originální antikoagulační rodenticid druhé generace a je jedním z nejčastěji 
používaných rodenticidních přípravků na světě.

Tam, kde se vyskytují domácí zvířata a jiné necílové organismy, je jeho použití vhodnější 
než tzv. jednorázové rodenticidy. Difenacoum je nejúčinnějším produktem proti potkanům, 
krysám a myším ve své kategorii.

Ačkoli nástrahy s obsahem difenacoumu vyžadují k usmrcení škůdců dvě a více dávek 
krmiva, kvalitní a moderní formulační technologie BASF zaručuje konzumaci takového 
množství účinné látky, která škůdce usmrtí v nejkratším možném čase.

S ohledem na nutnou ochranu necílových organismů je Sorexa® doporučována pro 
spolehlivé vnitřní i venkovní použití způsobem, kdy je snadno k dispozici,  
dokud nezmizí veškeré známky aktivity hlodavců. 

Nejnižší náklady na nevyužité  
zbytky nástrah
Snižování objemu aplikací stejně jako nákladů na produkt je zcela zásadní s ohledem 
na současné ekonomické tlaky a cenovou politiku.

Pracovní síla představuje dvě třetiny dnešních nákladů na rodenticidní ošetření, a proto je 
nutné její efektivní využití, stejně jako nejvyšší účinnost kladených nástrah. 

Sorexa® nabízí profesionálům nejlepší způsob snižování nákladů na nevyužité zbytky 
nástrah a to v podobě nejkvalitnějších kombinovaných přípravků, jejichž vlastnosti jsou 
založené na dokonalé znalosti chování škůdců. 

 Nejspolehlivější formulace účinné látky difenacoum
 Nejširší výběr typu nástrah pro každou situaci
 Nejjednodušší aplikace
 Nejúčinnější technologie zbytkových nástrah

Tato unikátní kombinace byla vyvinuta tak, aby se minimalizovaly náklady na hubení 
a přitom bylo dosaženo vysoce spolehlivé ochrany proti potkanům, krysám a myším 
v nejkratší době. 



Sorexa® Gold
Nejrychlejší a nejúčinnější víceúčelová nástraha 
z drcené pšenice
První nástraha, která využívá speciální technologii Fortec k dosažení smrtícího 
účinku u potkanů, krys a myší během jednoho dne po požití látky difenacoum.

Nejrychlejší možná kontrola, při které se minimalizuje čas pro kladení nástrah  
a přímé riziko pro další volně žijící živočichy, zatímco trvanlivá formulace  
zajišťuje prodloužený účinek v interiérech i ve venkovním prostředí. 

Sorexa je obzvlášť vhodná pro důslednou kontrolu škůdců  
v nejrůznějších podmínkách pro aplikaci.

  Víceúčelové nástrahy z drcené pšenice
  Maximálně chuťově přitažlivé
  Smrtící v jednom dni – formulace Fortec
  Chráněné proti rozložení 

Exkluzivně patentovaná formulace  
se smrtícím účinkem v jednom dni
Fortec - technologie výroby požerových granulí přináší nejrychlejší a spolehlivou ochranu proti škůdcům 
s využitím jejich přirozených stravovacích zvyklostí tak, aby podpořil jejich rychlejší a důslednou konzumaci nástrah.

Na rozdíl od tradičních nástrah s jednotnou konzistencí využívá technologie Fortec patentované granule 
různého tvaru, barvy, zápachu a chuti k produkci směsí s výraznou atraktivitou pro potkany, krysy a myši.

Podrobné studie ukazují, že letální dávku 
přípravku difenacoum s formulací Fortec 
požije v jednom dni více než dvakrát tolik 
potkanů, než v případě standardních 
obilných nástrah. 

Neofobní reakce potkanů
Sorexa® Gold s moderní formulací Fortec potvrdila svou výjimečnost v polních pokusech, kdy průměrná 
konzumace nástrah v prvních dvou dnech po aplikaci dosáhla 84 % konzumace před aplikací. 
U standardu Sorexa bylo v paralelním pokusu dosaženo pouze 66 %.

Zdroj: laboratorní studie BASF 

Množství potkanů konzumujících letální dávku účinné látky difenacoum za den

Nástraha Fortec

Standardní nástraha 32%
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Standardní neofobní reakce na nástrahu
Výrazně snížená neofobní reakce u technologie FortecSorexa® Gold s formulací Fortec umožňuje rychlejší, kompletní a spolehlivou kontrolu škůdců tím, že: 

 zvyšuje přitažlivost nástrah pro potkany, krysy a myši i v přítomnosti jiných potravin
 motivuje tyto škůdce ke konzumaci většího množství nástrahy a v kratším čase
 zvyšuje rychlost, kterou je konzumována letální dávka rodenticidu.
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Standardní neofobní reakce na nástrahu
Výrazně snížená neofobní reakce u technologie Fortec



Sorexa® Blocks
Nejlepší vyvážení chuti a trvanlivosti ve vysoce účinných blocích
Velmi chutné lisované obilné nástrahy s účinnou látkou difenacoum v podobě bloků s nízkým 
obsahem vosku. Nerozpadavé bloky zaručují prodlouženou účinnost proti potkanům, krysám 
a myším v interiérech i ve venkovním prostředí.

Předem odměřené dávky umožňují rychlou a jednoduchou aplikaci a následné odstranění 
nástrahy bez nebezpečí rozlití či zbytečných ztrát. Nástraha má středový otvor pro  
bezpečné upevnění v místě aplikace.

Vhodné zejména pro použití poblíž nor a hnízd hlodavců a ve vlhkém prostředí.

   Lisované nástrahy ve formě bloků s nízkým obsahem vosku
  Vysoce chuťově přitažlivé a trvanlivé
  Bez rizika rozlití
  Rychlá, jednoduchá a bezpečná aplikace

Tento materiál má pouze informační charakter.
Při používání přípravků je vždy nutno řídit se etiketou, která je součástí každého balení přípravku. 
Sorexa® obsahuje difenacoum. Používejte biocidy bezpečně.

Sorexa® je registrovaná ochranná známka firmy BASF. 

Více informací získáte na adrese:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Tel. +420 235 000 150
www.agro.basf.cz/go/hlodavci


