
Ekonomiczna i niezawodna 
przynęta przeciwko karaczanom.
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Professional & Specialty Solutions

 Innowacyjna substancja aktywna o unikalnym mechanizmie działania  
 Sprawdzona, najwyższej jakości formulacja żelowa
 Wysoka skuteczność działania
 Konkurencyjna cena, idealny do codziennego stosowania

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

Skuteczne stosowanie przy niskiej cenie
Mythic® Gel zawiera 0.4% substancji aktywnej chlorfenapyr w postaci bardzo atrakcyjnej i stabilnej formulacji żelowej.

Mythic® Gel dostępny jest w 30g tubach, każda z nich wystarcza do wyłożenia ponad 300 standardowych punktów 
żelowych ważących 0,1g oraz potraktowania aż do 300m2 dezynsekowanej powierzchni.

Zalecane dawki różnią się w zależności od gatunku karaczanów oraz poziomu inwazji.

Zalecane dawki Mythic® Gel (niezbędna liczba punktów)*
Normalny poziom  
inwazji owadów

Wysoki poziom  
inwazji owadów

Karaczan prusak 1 punkt/m2 2 punkty/m2

Przybyszka amerykańska 2 punkty/m2 3 punkty/m2

* Standardowy punkt 0,1g 

Powyższe zalecenia dotyczą standardowych inwazji karaczanów w typowych sytuacjach.  
 

Typowe dawki Mythic® Gel
Liczba wymaganych punktów *

Mieszkanie – kuchnia 10-25

Mieszkanie – łazienka do 12

Mieszkanie – inne pomieszczenia do 12

Kuchnia w obiekcie komercyjnym** 100-300

bar/restauracja** 60-100

* Standardowy punkt 0,1g
**Przy średniej powierzchni pomieszczenia (obsługującej 40-50 nakryć stołowych)

Szczegóły dotyczące skutecznego rozmieszczenia przynęty w poszczególnych miejscach można znaleźć na 
stronie www.pestcontrol.basf.pl 

Uwaga:

  Czyszczenie dezysekowanego obszaru i ograniczenie źródeł dostępnego pożywienia przed zastosowaniem 
preparatu podniesie skuteczność preparatu Mythic® Gel

  Nie należy stosować innych insektycydów szczególnie posiadających właściwości repelentne (pyretroidy) w 
miejscu dezynsekcji z wykorzystaniem przynęt żelowych.

  Jak również usługobiorcy powinni być informowani o lokalizacji punktów z przynętą, aby zapobiec 
przypadkowemu ich usunięciu podczas sprzątania pomieszczeń. 

Niniejsza broszura ma jedynie charakter informacyjny. Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu
Mythic® Gel jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF. 
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu. 

Więcej informacji można uzyskać od:

BASF Polska Sp. z o.o.
Professional & Specialty Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 98 29
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl
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Mythic® Gel zawiera innowacyjną substancję aktywną – chlorfenapyr.  

Mythic® Gel jest najnowszą propozycją przeciwko karaczanom firmy BASF, 
producenta preparatu Goliath® Gel, najszybciej działającej i najbardziej 
efektywnej przynęty żelowej w Europie.  

Mythic® Gel jest równie efektywny w kontrolowaniu prusaka i przybyszki 
amerykańskiej jak inne przynęty poza preparatem Goliath® Gel.

Mythic® Gel to doskonały stosunek jakości do ceny. Jest bezpieczny w 
użyciu nawet w wymagających warunkach oraz łatwy do zintegrowania z 
istniejącymi systemami zabiegów, przy pomocy powszechnie stosowanego 
aplikatora.

Innowacyjna substancja aktywna o unikalnym 
mechanizmie działania
Mythic® Gel bazuje na substancji aktywnej chlorfenapyr, wysoce skutecznej w 
Ameryce Północnej w zwalczaniu owadów od ponad 10 lat. 

Chemicznie nie jest związany z jakimkolwiek innym obecnie używanym 
insektycydem przeciwko karaczanom:

  Blatella germanica (Karaczan prusak)
  Periplaneta americana (Przybyszka amerykańska)

Mythic® Gel jest całkowicie nie wykrywalny dla karaczanów. Poprzez unikalny, 
nie porażający układu nerwowego mechanizm działania, polegający na 
zaburzeniu produkcji energii (ATP) w mitochondriach, karaluchy zachowują się 
normalnie na krótko przed dyskretną śmiercią w swoich gniazdach. 

Wykres 2: Wpływ Mythic® Gel na populację prusaków

Mythic® Gel
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Imidachlopryd gel

Sprawdzona, najwyższej 
jakości formulacja żelowa
Mythic® Gel łączy w sobie proteiny, węglowodany 
i cukry proste na bazie wody, przez co jest bardzo 
atrakcyjnym i chętnie pobieranym „pożywieniem” 
przez żerujące karaczany. 

Dzięki wysokiej atrakcyjności, przynęta szybko 
zwraca uwagę owadów, nawet w obecności innych 
źródeł pokarmu.

Wyjątkowe walory smakowe powodują ciągłe 
pobieranie preparatu, przez co większa liczba 
osobników spożywa letalną dawkę chlorfenapyru 
w możliwie najkrótszym czasie. 

Jakość zastosowanych składników oraz formulacji 
Mythic® Gel oznacza również: 

  Prawidłową równowagę pomiędzy konsystencją 
i przyleganiem do powierzchni, co wpływa na 
łatwość aplikacji

  Brak rozwoju pleśni, nawet w wysokich   
temperaturach i w warunkach dużej wilgotności.

  Brak utraty skuteczności i walorów smakowych 
w ciągu trwania okresu przydatności przez co 
najmniej dwa lata. 

Wykres 1: Skuteczność Mythic® Gel w porównaniu do innych głównych na rynku przynęt żelowych

Wysoka skuteczność  
działania
Przeprowadzone badania wskazują że Mythic® Gel 
jest co najmniej tak samo skuteczny w zwalczaniu 
karaczanów, zarówno przybyszki amerykańskiej oraz 
prusaka jak powszechnie używany w Europie żel 
oparty na substancji imidachlopryd.

W jednym i drugim przypadku Mythic® Gel osiągnął 
ponad 50% redukcji liczby osobników po pierwszym 
dniu po zabiegu i 90% w ciągu tygodnia w stosunku 
do kontroli.

Praktycznie nie było żadnych różnic w skuteczności 
pomiędzy preparatem Mythic® Gel a preparatem 
porównywanym.

Konkurencyjna cena, idealny do 
codziennego stosowania
Mythic® Gel jest atrakcyjny cenowo zarówno w 
stosunku do rynkowych liderów jak i generycznych 
przynęt żelowych; szczególnie biorąc pod uwagę jego 
jakość i sprawdzoną skuteczność.

Kokurencyjna cena za tubę sprawia, że jest bardzo 
ekonomicznym rozwiązaniem umożliwiającym 
przeciwdziałanie powstawnia odporności karaczanów.

Dla ułatwienia, Mythic® Gel może być aplikowany przy 
użyciu tych samych pistoletów do aplikacji oraz z tą 
samą liczbą punktów jak preparat Goliath® Gel. 

Mythic® Gel może być stosowany w pomieszczeniach 
mieszkalnych, handlowych i przemysłowych 
oraz obiektach użyteczności publicznej – w 
tym magazynach żywnościowych, fabrykach, 
przetwórniach spożywczych– ponadto doskonale 
nadaje się do stosowania w miejscach wrażliwych, 
przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ludzi i 
zwierząt.
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