
Selontra®

Technologia szybkiego 
zwalczania gryzoni

NOWA TECHNOLOGIA:
Tylko Selontra® umożliwia zastosowanie nowatorskiej metody kontroli o nazwie „Speed Baiting”, która 
pozwala zwalczać nawet duże kolonie gryzoni w ciągu zaledwie 7 dni! Unikalne połączenie efektu zatrzy-
mania żerowania szkodników (24 godziny po spożyciu śmiertelnej dawki) i wysokiej smakowitości skraca 
czas spożywania przynęty na każdym poziomie hierarchii i zapewnia, że każdy gryzoń spożyje śmiertelną 
dawkę do 7 dni.

SPOSÓB UŻYCIA
W celu szybkiego zwalczenia gryzoni konieczne jest wyłożenie przynęty w ilości odpowiedniej do rozmiaru ich populacji. 
Jeśli to zaniedbamy, niektóre gryzonie przestaną żerować przed spożyciem śmiertelnej dawki i nie zostaną zwalczone, 
a nawet mogą nabrać nieufności wobec przynęty. Dlatego bardzo ważne jest, aby ponownie skontrolować miejsca 
wyłożenia przynęty 1 do 2 dni później, aby uzupełnić zjedzoną przynętę.

ZALECENIA STOSOWANIA

* W przypadku dużej inwazji należy stosować większą z zalecanej liczby bloczków i ich większe zagęszczenie.

GATUNEK MIEJSCE
DAWKA  

na każde miejsce wyłożenia przynęty*

Mysz domowa
Wewnątrz i na zewnątrz  

budynków
20 do 40 g (1 do 2 bloczków) co 1-2 m

Szczur wędrowny i śniady
Wewnątrz i na zewnątrz  

budynków
100 do 140 g (5 o 7 bloczków) co 5-10 m

•  Wyłóż przynętę w odpowiednich punktach w budynkach i wokół 
nich, koncentrując się na obszarach, w których widoczne są ślady 
aktywności szczurów / myszy. Zaleca się również wyłożenie przynęty 
po obu stronach każdego wejścia, przez które prawdopodobnie wejdą 
gryzonie.

•  Jeśli pobieranie trwa dłużej niż tydzień, należy kontynuować jej wykła-
danie co siedem dni, aż do zaprzestania żerowania przez gryzonie.

•  Należy zminimalizować dostępność innych źródeł pożywienia.

•  Podczas stosowania produktu należy możliwie często wyszukiwać i 
usuwać martwe gryzonie (np. co najmniej dwa razy w tygodniu).

Dodatkowe zalecenia:

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów związanych  
ze zwalczaniem organizmów szkodliwych.

Broszura ma jedynie charakter informacyjny. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu.

BASF Polska Sp. z o.o. – Professional & Specialty Solutions
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-326 Warszawa, tel. (22) 570 98 29, www.pestcontrol.basf.pl

METODA APLIKACJI:

Dokładnie sprawdź miejsce.

Wyłóż przynętę w liczbie punktów odpowiedniej do  
wielkości populacji gryzoni.

W każdym punkcie wyłóż maksymalną ilość przynęty  
podaną na etykiecie.

Skontroluj każdy punkt po 1-2 dniach i uzupełnij przynętę  
do maksymalnej ilości podanej na etykiecie.

Pełne zwalczenie populacji gryzoni jest możliwe już  
w ciągu 7 dni!

Kontynuuj uzupełnianie przynęty co 7 dni, aż do  
ustania żerowania gryzoni.
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Rozpocznij program szkoleniowy Selontra® 
i uzyskaj certyfikat ukończenia kursu! www.training.selontra.com



ZWALCZAJ SZKODNIKI ZALEDWIE W 7 DNI 

3x szybsze zwalczanie gryzoni w porównaniu z antykoagulantami.

100% Zwalcza do 100% szczurów i myszy – nawet osobników uodpornionych.

4x Selontra® jest czterokrotnie bardziej smakowita niż większość rodentycydów, nawet bardziej niż burger 
wołowy i ponad 13 razy bardziej niż kiszonka z kukurydzy.

77ºC W ekstremalnie gorącym i wilgotnym środowisku Selontra® nie topi się ani nie psuje 
jak wiele innych rodentycydów.

<
Substancja czynna cholekalcyferol nie utrzymuje się w środowisku ani nie ulega bioakumulacji i jest łatwo 
metabolizowana przez gryzonie. Badania na ptakach (przepiórkach i kaczkach krzyżówkach) wykazały, 
że w porównaniu do szczurów i myszy są one około 50 razy mniej wrażliwe na cholekalcyferol.

-18ºC Skuteczna nawet w niskich temperaturach, do -18ºC.

30% Dzięki technologii „Stop-Feed” zwalczasz gryzonie, wykorzystując  30% mniej przynęty.

þ Rewolucyjny produkt niebędący  
antykoagulantem

þ Gwarantuje znacznie szybszą kontrolę gryzoni

þ Ma innowacyjną formulację

þ Przełamuje odporność, zwalczając nawet  
uodpornione na antykoagulanty gryzonie

þ Zapewnia pełną skuteczność przy jednoczesnym  
zrównoważonym wpływie na środowisko

Selontra® jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalistów i przeszkolonych użytkowników na 
obszarach miejskich i wiejskich. 

Selontra®

INNOWACYJNA FORMULACJA
W doświadczeniach Selontra® była 13,2 razy bardziej smakowita niż kiszonka z kukurydzy, 4,3 razy bardziej niż karma 
dla zwierząt i 4 razy bardziej smakowita niż wiodące rodentycydy antykoagulacyjne.

MECHANIZM DZIAŁANIA
Selontra® zawiera 0,075% w/w substancji czynnej cholekalcyferol. 

Działanie  
na gryzonie
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Zwiększa poziom wapnia  
w krwi

Powoduje zaprzestanie  
żerowania po 24 godzinach

Śmierć spowodowana  
hiperkalcemią

CAŁKOWITE  
ZWALCZENIE SZKODNIKÓW  

JUŻ W 7 DNI

UNIKALNY 
MECHANIZM 
DZIAŁANIA

BARDZO 
WYSOKA 

SMAKOWITOŚĆ

Wpływ na 
środowisko

Działanie  
i wydajność

Cholekalcyferol

Nie jest trwały  
w środowisku

Nie ulega  
bioakumulacji

Testowane na ptakach
razy mniej
wrażliwe*

* Badania na ptakach (przepiórkach i kaczkach krzyżówkach) 
wykazały, że w porównaniu do szczurów i myszy są one 
około 50 razy mniej wrażliwe na cholekalcyferol.
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PEŁNA SKUTECZNOŚĆ PRZY JEDNOCZESNYM ZRÓWNOWAŻONYM 
WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

Selontra® 

kiszonka z kukurydzy

karma dla zwierząt
wiodące rodentycydy

Porównanie smakowitości różnych produktów


