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ULOTKA INFORMACYJNA   

TWENTY ONE 
PRODUKT DO ZWALCZANIA MUCH ORAZ PLEŚNIAKOWCA 
 

 Granulat gotowy do zastosowania 
 Okres aktywności resztkowej do 8 tygodni 
 Do zastosowania poprzez malowanie lub rozpylanie 
 

ZASTOSOWANIE 
TWENTY ONE to rozpuszczalny w wodzie produkt owadobójczy w postaci 
granulatu, na bazie Azametifosu oraz innych składników pochodzenia naturalnego, 
które mają w sposób skuteczny przyciągać muchy w pomieszczeniach 
gospodarczych i inwentarskich. 
Produkt aplikuje się na powierzchnie zarówno poprzez malowanie jak i rozpylanie. 
TWENTY ONE stosuje się jako środek do zwalczania dorosłych postaci much w 
oborach, stajniach i kurnikach. TWENTY ONE wykazuje się skutecznością działania 
w stosunku do chrząszczy czarnuchowatych (Alphitobius diaperinus) w kurnikach 
i chlewniach. TWENTY ONE zapewnia działanie larwobójcze, jak również skutecznie 
zwalcza dorosłe postaci chrząszczy czarnuchowatych. Efekt resztkowy trwa aż do 
8 tygodni. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Zalecenia dotyczące zwalczania much 
Przed zastosowaniem zaleca się dokładną obserwację budynku przed zabiegiem w 
celu określenia miejsc, w których przebywają muchy. 
Produkt należy stosować na powierzchniach, na których muchy chętnie siadają i 
gromadzą się. Powierzchnie te obejmują na przykład framugi drzwiowe i okienne, 
ściany, przewody rurowe, konwie na mleko.  
Zaleca się przeprowadzanie zabiegów z jego użyciem w odstępach co 4 do 6 
tygodni. TWENTY ONE należy stosować (do eliminacji dorosłych postaci owadów) 
w połączeniu ze środkiem do eliminacji larw much np. MAGGOTS, aby skutecznie i 
całkowicie zwalczać muchy. 
Uwaga:  
Zaleca się wykonywać zabiegi w odstępach czasu od 4 do 6 tygodni lub gdy 
granulki pokryją się muchami (suche granulki). 
Zalecenia dotyczące zwalczania chrząszczy czarnuchowatych 
TWENTY ONE należy stosować jako spray podczas opróżniania sanitarnego, po 
rozmieszczeniu ściółki i przed zamontowaniem wyposażenia (poideł, karmników), 
niezwłocznie po wykryciu obecności chrząszczy z rodziny Tenebrio.  
Mieszaninę należy stosować w dwóch etapach: 
•Zużyć połowę roztworu dokonując rozpylenia pod płytkami, u podstawy ścian  
(30 do 50 cm wysokości) i na brzegu ściółki (w pasie o szerokości 50 cm). 
•Drugą połowę roztworu rozpylić na całą powierzchnię pojemnika na odchody. 
Nie należy wykonywać zabiegu w miejscach, które są przeznaczone do nakładania 
pożywienia lub takich, które mogą być lizane przez zwierzęta. 
 
Okres remanencji wynosi od 6 do 8 tygodni. 
 

DOZOWANIE 
W przypadku zwalczania much 
W zależności od sposobu użycia, występują różnice w dozowaniu produktu: 
Rozpylanie: 
Rozcieńczyć 250g TWENTY ONE w 2L letniej wody w celu wykonania zabiegu na 
100m2 powierzchni podłoża. Powoli wymieszać, aż do uzyskania roztworu o 

POSTAĆ UŻYTKOWA 
Granulat rozpuszczalny w wodzie. 

PRZEZNACZENIE 
Zwlaczenie much i chrząszczy 
czarnuchowatych. 

SUBSTANCJA CZYNNA 
Azametifos 10g/100g. 

KLASA CHEMICZNA 
Fosforan organiczny. 

MECHANIZM DZIAŁANIA 
Hamowanie aktywności 
acetylocholinoesterazy. W związku z tym 
acetylocholina pozostaje nienaruszona, co 
pozwala na nieprzerwane działanie układu 
nerwowego. Prowadzi to do nadmiernego 
pobudzenia owada, ostatecznie skutkując jego 
śmiercią. 

INNE 
Do zastosowania profesjonalnego. 
Produkt należy stosować poza zasięgiem 
zwierząt. 
Pozwolenie Ministra Zdrowia: 4343/11 

OPAKOWANIE 
Puszka: 12 x 500 g kod: 120300005 
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jednorodnej konsystencji. Następnie roztwór należy punktowo aplikować. 
Malowanie 
Rozcieńczyć 250g TWENTY ONE w 250 ml letniej wody w celu wykonania zabiegu 
na 100m2 powierzchni podłoża. Zastosować TWENTY ONE poprzez 
rozsmarowanie pędzlem co najmniej 30 miejsc o powierzchni +/- 20x30 cm. 
Malowanie na wyświetlaczach 
Rozcieńczyć 250g TWENTY ONE w 80 ml letniej wody w celu wykonania zabiegu 
na 100m2 powierzchni podłoża. Powoli wymieszać, aż do uzyskania roztworu o 
jednorodnej konsystencji. W celu zmaksymalizowania skuteczności, roztwór należy 
nanieść na panele w oddalonych od siebie pasach. Zawiesić wyświetlacze. 
W przypadku zwalczania chrząszczy czarnuchowatych 
Rozcieńczyć 500g TWENTY ONE w 10 L letniej wody w celu wykonania zabiegu na 
100m2 powierzchni podłoża. Dobrze wymieszać, aż roztwór będzie dostatecznie 
płynny, aby można go było rozpylić. Aplikować uzyskany roztwór przy pomocy 
spryskiwacza, nie tworząc przy tym mgły. 
 

 
  
 


