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أدفيون طعم جل للنمل يؤمن مكافحة ال 
مثيل لها ضد كل أنواع النمل الرئيسية، بما 

فيها النمل المتغذي على السكر.

مكافحة فعالة 
للنمل.

زبائن ممتنون.
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الزيوت
تركيبة سائغة جدا متوافقة مع عادات النمل الغذائية المختلفة

معظم انواع النمل، في مرحلة ما، تظهر تفضيال للتغذي على الندوة العسلية او األطعمة 
الحلوة. لكن بعض األنواع أيضا تتغذى على مصادر الغذاء األخرى مثل البروتينات والزيوت. وألن 
التفضيالت الغذائية للنمل يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، فمن المهم أن يتم استخدام جل النمل 

الذي يسمح بمرونة أكبر. تركيبة ادفيون جل للنمل تأخذ هذا بعين االعتبار لتوفير تقبل أكبر من 
اكبر عدد من أنواع النمل الرئيسية من أجل مكافحة موثوقة.

اللزوجة المثالية
هذه التركيبة متفوقة االداء مصممة خصيصا لتكون جل حقيقي. مما يعني أنه باألمكان 

استخدامها في أوضاع عديدة، مثل الجانب السفلي لألسطح األفقية او على األسطح العمودية 
وسيبقى الجل ثابتا في مكان االستخدام. باألضافة لذلك يمكن إستخدامها على أنواع عدة من 

األسطح بما فيها االسطح المسامية مع احتمالية قليلة بأن يتم امتصاصه وهذا يضمن تواجد الجل 
للنمل المستهدف لفترة اطول.
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مميزات عملية التنشيط البيولوجي

عملية التنشيط البيولوجي هي عملية أيضية ال مثيل لها تعتمد على عملية األيض في النملة 
لتغيير التركيب الجزيئي لمادة أندوكساكارب من أجل أداء أكثر قوة.

بعد ابتالع أدفيون جل للنمل، هذه العملية األيضية تستفيد من األنزيمات الداخلية للحشرة 
لتحويل جزيء األندوكساكارب الى شكله الفعال كمبيد حشري. هذا الجزيء النشط يقوم 

باالرتباط بمكان التأثير ويغلق قنوات الصوديوم في داخل الحشرة. تتعرض الحشرة بعدها للشلل 
ومن ثم الموت.

تسمح عملية التنشيط األيضي هذه لمادة اندوكساكارب القدرة على التمييز بفعالية بين اآلفة 
الحشرية المستهدفة والكائنات األخرى غير المستهدفة كالثدييات، وحيث أن هذا التحول الى 

الشكل النشط يحدث داخل الحشرة اآلفة، فأن أخصائيي مكافحة اآلفات يمكنهم الموازنة بشكل 
أفضل بين مكافحة اآلفة الحشرية المستهدفة وبين تأثيرها على البيئة.

مكافحة لطيف واسع من أنواع النمل داخليا وخارجيا

أدفيون جل للنمل مصمم خصيصا ليكون جذابا لطيف واسع من أنواع النمل الضار، والتي تضم 
ليس على سبيل الحصر:

.Black or garden ant (Lasius niger( النمل األسود أو نمل الحديقة     

.Pharaoh ant (Monomorium pharaonis( النمل الفرعوني     
.Argentine ant (Linepithema humile( النمل األرجنتيني     

.Ghost ant (Tapinoma melanocephalum( النمل الشبح     

ويكافح أيضا األنواع:
Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra, 
Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp.

بفضل تصنيفه البيئي التفضيلي، يمكن استخدام أدفيون جل للنمل داخليا وخارجيا في أماكن 
عديدة:

Phase 1 Exposure
The insect ingests 
or comes into direct 
contact with 
indoxacarb.

Phase 2 Enzymes
The insect’s enzymes 
break down indoxacarb, 
cleaving o� the 
carbomethoxy group.

Phase 3 Active
The resulting molecule is 
active compond - the 
more powerful form.

Phase 4 Death
The active molecule binds 
to the target site, blocking 
the insec’s sodium channels. 
The insect experiences 
paralysis followed by death.

ــدة  ــة الجدي ــادة الفعال ــى الم ــوي عل ــل يحت ــل للنم ــم ج ــون طع أدفي
أندوكســاكارب indoxacarb، والتــي يتــم تحويلهــا بيولوجيــا الــى 
ــة.  ــي النمل ــة األيــض ف ــدة للحشــرات بواســطة عملي صيغتهــا المبي
أدفيــون طعــم جــل للنمل يجمــع بيــن األداء المثبــت لالندوكســاكارب 
وتركيبــة الجــل الجذابــة جــدا للنمــل ليؤمــن مكافحــة قويــة لطيــف 

واســع مــن النمــل.

 

 أدفيون لمكافحة النمل
 طعم جل

 

 

 

 

 

 

 

طريقة عمل ثورية.
جذاب جدا لكل أنواع النمل الرئيسية.

مكافحة لكامل المستعمرة.
مصرح باستخدامه في المؤسسات الغذائية.

لزوجة مثالية في جميع األحوال.
شفاف، بدون رائحة، وال يترك آثارا.

لالستخدام الداخلي والخارجي.

مادة فعالة ثورية
أدفيون جل للنمل يحتوي على أندوكساكارب، وهي المادة الفعالة الوحيدة من المجموعة 

الكيميائية اوكساديازين oxadiazines ولها طريقة عمل جديدة مختلفة عن أي من مواد مكافحة 
النمل األخرى، مما يقضي على أي مخاوف تتعلق بالمناعة.

المرحلة 1: التعرض
تقوم الحشرة باالبتالع او 
االتصال المباشر مع مادة 

اندوكساكارب
.indoxacarb

المرحلة 2: األنزيمات
تقوم أنزيمات 

الحشرة بتكسير مادة 
اندوكساكارب، بحيث 

تحدث انفصاال لمجموعة 
كاربوميثوكسي.

المرحلة 3: الشكل النشط 
والفعال

الجزيء الناتج هو مادة 
نشطة وفعالة - الشكل 

األكثر فعالية وقوة.

االمرحلة 4: الموت
الجزيء النشط والفعال يرتبط 

بموقع التأثير، مغلقا قنوات 
الصوديوم عند الحشرة. 

تتعرض الحشرة بعدها للشلل 
ومن ثم الموت.

مكافحة لكامل المستعمرة

أدفيون جل للنمل يؤثر على جميع المراحل العمرية ألنواع النمل الرئيسية ويمنحك مكافحة شاملة 
لمستعمرات النمل.

التركيبة السائغة ألدفيون تجذب النمل بسرعة بل وتتفوق على مصادر الغذاء األخرى. كما وتبقى 
متوفرة لفترات أطول مما يسمح للنمل باستهالك كميات أكبر من الطعم.

التأخير البسيط في القتل يحفز النمل على استهالك الطعم والعودة الى المستعمرة لتلويث أفراد 
النمل اآلخرين من خالل النقل األفقي horizontal transfer. بواسطة عملية تبادل الطعام 

Trophallaxis، يتشارك النمل الطعم مع األعضاء اآلخرين في المستعمرة، مما يؤدي الى قتل 
الملكة وبذلك تنتهي األصابة كليا. المعاملة بواسطة أدفيون جل للنمل تساعد في القضاء على 

النمل نهائيا خالل أيام اذا تم اتباع تعليمات األستخدام بدقة عند توزيع الجل.


