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مادة كيمائيةُ تفعـَل بيولوجيا مع تركيبة 
فريدة للطعم )عالية االستهالك( لمكافحة 

شاملة لكل انواع الصراصير.

جذاب
للصــراصيــر.

جذاب ألعمالك.

المجموعات الحشرية غير المنجذبة لطعوم الجل
اثبتت االبحاث أن مكونات أو تركيبة بعض انواع طعوم الجل التي تباع حاليا في األسواق اصبحت 

غير جذابة لبعض الصراصير، مما يعني أن الصراصير لن تتغذى على ذلك الطعم. أدفيون 
طعم جل للصراصير مصمم للتغلب على هذه الظاهرة. تركيبة ادفيون طعم جل للصراصير تم 

تطويرها تكنولوجيا للتغلب بشكل خاص على سلوك عدم األنجذاب لدى مجموعات الصراصير 
الصعبة هذه. سنجنتا ملتزمة بمراقبة اي تغير في االستجابة لدى الصراصير من أجل ضمان أداء 

متفوق في السنوات القادمة.

استخدام الجل وتوزيعه
أدفيون طعم جل للصراصير يتميز بلزوجة سلسة ومتناسقة في اختبارات االستخدام. باستخدام 

اختبار يتتبع مستوى الضغط المطلوب لسحب الزناد الخراج الجل، معامالت أدفيون جل طعم 
للصراصير كانت متناسقة في كل سحبة للزناد، ألن أدفيون جل طعم يتميز بهذه التركيبة 

السلسة، كن على ثقة انك تضيف الكمية المطلوبة من الجل حتى عند االستخدام في األماكن 
غير المرئية.

االداء
أظهرت دراسات عديدة أجريت على أدفيون طعم جل للصراصير أنه يؤمن حماية متفوقة ضد 

أنواع الصراصير الرئيسية والتي عادة ما تتسب بالمشاكل في بريطانيا. نتائج التجارب التي اجريت 
في بريطانيا على الصرصور الشرقي  )Oriental Cockroach (Blatta orientalis ومن ثم 

على الصرصور األلماني)German Cockroach (Blattella germanica معروضة هنا ألظهار 
هذه الفاعلية.

مكافحة الصرصور الشرقي

مكافحة الصرصور األلماني

فعالية أدفيون جل طعم للصراصير
فعالية طعم جل منافس

غير معامل
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التأخر البسيط في القتل الناتج عن المادة الفعالة في أدفيون طعم جل لمكافحة الصراصير يسمح للصراصير 
بأن تستهلك الطعم وتعود الى مخابئها وأوكارها لتلوث الصراصير األخرى مما يؤدي الى تقليل األصابة بشكل 

.horizontal transfer كبير عن طريق ما يسمى: النقل األفقي

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.

أدفيــون طعــم جــل لمكافحــة الصراصيــر يجمــع بيــن تركيبــة فريــدة 
ــة  ــادة فعال ــر( مــع م ــل الصراصي ــة االســتهالك مــن قب ــم )عالي للطع
ــال  ــط والفع ــكل النش ــى الش ــا ال ــم تحويله ــاردة يت ــر ط ــدة غي فري
بيولوجيــا فــي داخــل الصرصــور. تشــير الدراســات أن هــذه التركيبــة 
تجــذب الصراصيــر بســرعة كبيــرة، حتــى فــي حــال توفــر مصــدر غــذاء 
ــي نطــاق  ــر يمكــن اســتخدامه ف ــون طعــم جــل للصراصي آخــر. أدفي

واســع مــن األماكــن.

 

 

 

 

 

 

 

 

مكافحة شاملة لكل انواع الصراصير الرئيسية.
لالستخدام الداخلي والخارجي.

مصرح باستخدامه في المؤسسات الغذائية.
طعم سائغ ومحبب جدا للصراصير.

تفعيل بيولوجي بواسطة انزيمات الصرصور.

الكيمياء الرابحة
يحتوي أدفيون طعم جل للصراصير على مادة فعالة فريدة، هي الوحيدة الموجودة حاليا بشكل 

.The Oxadiazines تجاري كمبيد حشري من الرتبة الكيميائية اوكزاديازين

هذه المادة الفعالة تكافح الحشرات بطريقة مختلفة عن اي مبيد حشري آخر، تمنح أخصائي 
مكافحة اآلفات ميزة االعتماد على عملية التفعيل بيولوجيا بواسطة األيض داخل الحشرة 

المستهدفة. هذه العملية مهمة جدا حيث ان التفعيل باأليض يسمح للمادة الفعالة الموجودة 
في أدفيون طعم جل لمكافحة الصراصير بالتفريق بشكل فعال بين اآلفة الحشرية المستهدفة 

والكائنات غير المستهدفة مثل الثدييات.

الكائنات المستهدفة
قام العلماء بهندسة المادة الفعالة في أدفيون بحيث يتم 

تفعليها بيولوجيا باستخدام االنزيمات الموجودة في نفس 
الحشرة اآلفة والتي تحول المادة بعملية األيض الى الشكل 

النشط والفعال.

الكائنات غير المستهدفة
حيث أن األنزيمات الطبيعية الموجودة في الحشرة اآلفة 

هي مفتاح التفعيل البيولوجي ألدفيون. يستطيع أدفيون 
التفريق بشكل فعال بين اآلفة الحشرية المستهدفة 

واالنواع غير المستهدفة.

المادة الفعالة الثورية
عدد قليل من المبيدات الحشرية يستخدم األنزيمات الطبيعية الموجودة في الحشرة اآلفة لتغيير 

تركيبها الجزيئي بهدف تحسين الكفاءة البيولوجية. باستخدام االساليب الكيميائية التطويرية، قام 
العلماء بتصميم المادة الفعالة في أدفيون طعم جل للصراصير ليتم تفعيلها بيولوجيا بواسطة 
الحشرة المستهدفة.عملية التفعيل البيولوجي تتم بواسطة األنزيمات الداخلية للحشرة بمجرد 

ابتالع او امتصاص المركب من قبل اآلفة المستهدفة. بفضل طريقة العمل هذه، يمكن تفعيل 
المادة الفعالة بيولوجيا من خالل هذه العملية األيضية الخاصة باآلفة المستهدفة وتحويلها الى 

الشكل النشط والفعال.

هذا يعني أن المادة الفعالة ستتحول لتصبح بشكلها النشط داخل الحشرة المستهدفة. باإلضافة 
لذلك، بما أن عملية التحول هذه تتم داخل الحشرة اآلفة، أخصائيو مكافحة اآلفات يمكنهم 

الموازنة بشكل أفضل بين مكافحة اآلفة الحشرية المستهدفة وبين تأثيرها على البيئة.

أدفيون طعم جل لمكافحة الصراصير مطور خصيصا ليكون جذابا لكل انواع الصراصير الرئيسية، 
والتي تضم:

.Oriental cockroach (Blatta orientalis( الصرصور الشرقي     

.German cockroach (Blatella germanica( الصرصور األلماني     

.American cockroach (Periplaneta Americana( الصرصور األمريكي     

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.

 أدفيون لمكافحة الصراصير
طعم جل


