
V poletnih mesecih leta 2016 smo opravili okoli 20 testov 
učinkovitosti izdelkov Agita in TwentyOne. Poskusi so bili 
narejeni v Franciji, Belgiji,  na Nizozemskem, v Turčiji, 
Španiji in Grčiji.  

Insekticide smo nanesli na plastične plošče. Na vsaki plošči je bilo 10 g insekticida 
(Agita ali TwentyOne), zmešanega z 10 ml vode. Pri vsakem poskusu smo plošče 
postavili na bel list papirja velikosti A3. Po 15, 30 in 45 minutah od začetka poskusa 
smo prešteli mrtve muhe na listu papirja.  
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Učinkovitost našega izdelka 
TwentyOne je bila bistveno boljša 
v primerjavi z Agito. 

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite e keto in podatke o proizvodu.  

 
Sheila je insek cidna vaba v obliki granul, pripravljenih za uporabo. Sestavljene so iz vabljivih hranil                                         
in 1% azame fosa. Inova vna sestava omogoča, da insek  op malno zaužijejo ak vno učinkovino.  

Kako uporabi ? 
Uporabite 200 g za 100 m2 talne površine v zgradbi. 
Pripravek Sheila lahko uporabite direktno  - s posipanjem granulata ali pa ga nanesete na rumeno kartonasto ploščo.  
 

Vaba za muhe, pripravljena za uporabo - azame fos 1% 

POSIPANJE GRANULATA 

Granule Sheila lahko natresete v primerne posode, kjer jih ne    
morejo zauži  rejne živali, ali pa posipate na ravne površine, kot 
so nizki zidovi, okenske police, hodniki. Na granule popršite malo  
vode, da se navlažijo.  

 

RUMENE KARTONASTE PLOŠČE 

Izdelek lahko uporabite z rumenimi kartonas mi ploščami. Na 
karton natrosite granulat. Nato ga rahlo popršite z vodo. Granule 
se bodo navlažile in prijele na karton. Počakajte nekaj minut, da 
se karton posuši, nato ga obesite v prostore.  

 
Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o. 
Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana 
t. 01 242 55 30  f. 01 292 65 31 m: 031 659 804 
info@animalis.si  www.animalis.si      
www.svetakrava.si   www.slepakura.si  www.trinajstoprase.si 

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite e keto in podatke o proizvodu.  



HokoEx 
Vodotopen granulat: ciromazin 2% 

HOKOEX je larvacid, ki se uporablja za za ranje mušjih 
ličink.  Vsebuje za ralec ras , ki učinkuje samo na mušje 
ličinke, ne vpliva pa na odrasle osebke. HokoEx zaustavi 
preobrazbo ličink v odrasle muhe. Med razvojem ličinke 
odmrejo. 

Način uporabe: 

POSIPANJE granulata neposredno na površino: 250 g 
na 10 m2. Za tekočine ali zelo vlažne površine. 
 
ŠKROPLJENJE: 250 g granulata raztopimo v 1 do 4 L 
vode in poškropimo po 10 m2 površine (za suhe ali 
malo vlažne površine). 
 
 
POLIVANJE: 250 g granulata raztopimo v 4 do 10 L 
vode in polijemo po 10 m2 površine (za suhe ali malo 
vlažne površine). 
 
 
Ponavljajte na 8 tednov. 

Vodotopen prah: azame fos  10% 
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Azame fos je organofosforna ak vna učinkovina, ki deluje 
hitro in dolgotrajno. Izdelek TwentyOne nezadržno privablja 
muhe, nakar jih s kontaktom in zaužitjem hitro ubije. 

Način uporabe: 

BARVANJE 
Za vsakih 100 m2 stenske površine raztopite 
250 g prahu v 250 ml mlačne vode.  

 
PRŠENJE 
Za vsakih 100 m2 površine raztopite 250 g 
prahu v 2 l mlačne vode. 

Točkovno barvanje—nanašanje lis 30x30 cm 

Priporočamo, da površine, ki ste jih premazali s pripravkom, čez 2-3 tedne narahlo popršite z vodo, da 
reak virate učinkovino.  

Aplikacijo izdelka Twenty One ponavljajte na 4-6 tednov. 

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite e keto in podatke o proizvodu.  


