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.(DAT) في التجارب أدناه، األسطح المعاملة تركت لفترات ٠ ، ١٤ و ٢٨ يوم بعد المعاملة

ثم تم تعريض ذباب منزلي لتلك األسطح المعاملة بأدفيون دبليو دي جي تركيز ٠,٠٥٪ لساعة 
واحدة. الوفيات تم حصرها بعد ٧٢ ساعة. أدفيون دبليو دي جي أعطى مكافحة جيدة جدا ضد 

الذباب المنزلي لمدة تصل الى ٢٨ يوم من المعاملة حتى على األسطح الخشبية غير المصبوغة و 
التي تعتبر تحديا بسبب مساميتها.

التركيبة التي تالئم إحتياجاتك
أدفيون دبليو دي جي متوفر على هيئة حبيبات قابلة للذوبان بالماء سهلة ودقيقة القياس. جاهزة 

للخلط بالماء و يستخدم كمعاملة بدون رائحة وبدون تكتل وال يترك بقع على األسطح.
عبوات مناسبة و جرعة جاهزة وقابلة  للخلط السريع.

متوافرة في عبوات ٢٠٠ غرام أو عبوات جرعة واحدة.

أدفيون دبليو دي جي لمكافحة مستهدفة لآلفات الحشرية:

    يوفر مكافحة مرنة لآلفات الحشرية الرئيسية.

    آلية عمل فريدة تميز الحشرات المستهدفة عن غير المستهدفة.

    مثالي لإلستخدام في األماكن السكنية وأماكن تحضير األغذية و المواقع التجارية.

    مثالي لإلستخدام في برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات وبرامج إدارة المقاومة الحشرية للمبيدات.

    تكامل ممتاز مع منتجات أدفيون األخرى لبرامج التخلص من الحشرات.
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٣. المكافحة طويلة األجل للذباب المنزلي

Successful control results of house fl ies on tiles aged indoors and outdoors 
(Buczkowski, PR 107655, 2010)

البديل األمثل 
للبايريثرويدات.
أدفيون دبليو دي جي مبيد متعدد 

اإلستخدامات غير بايريثرويدي يسمح 
لمتخصصي مكافحة اآلفات باإلدارة المتوازنة 

بين مكافحة اآلفات و األثر على البيئة.
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االستخدام المرن مع نتائج يمكن االعتماد عليها
أدفيون دبليو دي جي يمكن استخدامه داخليا وخارجيا في أوضاع وأماكن متعددة وتشمل:

     المناطق السكنية 

     المواقع التجارية

    مؤسسات تحضير األطعمة*

   المناطق الريفية والزراعية*

لقد أثبتت التجارب المخبرية أن أدفيون دبليو دي جي يوفر مكافحة متبقية فعالة للغاية على 
اآلفات الحشرية على جميع األسطح المعالجة. يظهر على الرسم البياني أدناه أداء األثر المتبقي 

من أدفيون دبليو دي جي ضد الصراصير األلمانية (Blattella germanica). في هذه التجربة، 
تم معاملة البالط والخشب والطوب وأسطح السيراميك باستخدام أدفيون دبليو دي جي بتركيز 

٠,٠١٪ وتمت القراءات على ١ و ٧ و ١٤ و ٢٨ يوما بعد المعاملة. ثم تعرضت الصراصير 
األلمانية إلى األسطح المعالجة لمدة ٢٤ ساعة. أظهرت النتائج مكافحة ذات أثر متبقي ممتاز ضد 

الصراصير األلمانية في جميع أنواع األسطح المختبرة.
*حسب تعليمات الملصق لكل دولة

التأثيرغير الطارد لألدفيون دبليو دي جي يضمن مالمسة أطول مع الحشرات على األسطح 
المعالجة وكفاءة أعلى لحمل المبيد، وبالتالي تعزيز المكافحة. باإلضافة إلى ذلك، أدفيون دبليو 

دي جي يتميز بخاصية الموت المتأخر. ونتيجة لذلك، الصراصير، على سبيل المثال، سوف تحمل 
المبيد إلى منطقة عيش الحشرات (المخبأ)، وتنقلها إلى غيرها من الحشرات عن طريق التالمس 

مما يسبب القضاء على المجموع الحشري بأكمله.

في الرسم البياني أدناه، ست شقق مصابة بالنمل الفرعوني تمت معاملتها بأدفيون دبليو دي 
جي عند تركيز ٠,٠١٪. أسفرت المعامالت عن القضاء التام على النمل الفرعوني في جميع مواقع 

االختبار، وخالل ٣ أسابيع بعد العالج. وهذا يدل على نقل الحشرات للمبيد إلى الحشرات غير 
الباحثة عن غذاء.

 

أدفيون دبليو دي جي يصيب الهدف

كونــه غيــر بايريثرويــدي، أدفيــون دبليــو دي جــي يوفــر طريقــة بديلة 
أكثــر إســتهدافا فــي نهجــك لمكافحــة اآلفات الحشــرية. 

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.

٤. المكافحة
الموقع المستهدف يغلق 
الجهاز العصبي للحشرة 

و يتسبب ذلك بشلل 
الحشرة ثم موتها. 

٣. التنشيط الحيوي
المادة الناتجة تتحول الى 

الحالة النشطة للمادة 
الفعالة.

٢. التحويل
تقوم إنزيمات الحشرة 
بتحويل إندوكساكارب.

١. التعرض
اآلفة تالمس أدفيون 

دبليو دي جي.

٢. نجاح مكافحة النمل الفرعوني١. مكافحة ممتازة ذات أثر متبقي على أسطح مختلفة   

مكافحة ذات أثر متبقي ممتاز على الصرصور األلماني على أسطح مختلفة.   
(Drs. Roberto Pereira and Phil Koehler, University of Florida, PR097608, 2010)

 (i2L, 15/251, 2015) مكافحة النمل الفرعوني في ٦ شقق في جمهورية التشيك

 

 

 

 

 

 

على الهدف لتصل إلى اآلفات التي تريد مكافحتها

علــى الهــدف للوصــول إلــى اآلفــات فــي جميــع الحــاالت، بمــا 
فــي ذلــك مواقــع تحضيــر الطعــام

على الهدف لمكافحة اآلفات المقاومة للمبيدات األخرى

كيمياء جديدة، طريقة عمل ثورية
ق بين اآلفات  بفضل عملية التنشيط الحيوي الفريدة من نوعها، أدفيون دبليو دي جي يفرِ

الحشرية المستهدفة وغيرها من الكائنات غير المستهدفة.

هذا يجعله مرنا للغاية وسهل االستخدام في مجموعة واسعة من المواقف الصعبة لمكافحة اآلفات 
الحشرية.

سنجينتا تعمل جنبا إلى جنب مع متخصصي إدارة اآلفات لفهم كامل للتحديات التي تواجههم كل 
يوم. وتنعكس هذه الخبرة في المادة الكيميائية المبتكرة في أدفيون دبليو دي جي، إنه حل متميز 

لمساعدة عمالئك ليعيشوا حياتهم في بيئة خالية من اآلفات. 


