
A M M AT T I M A I STA  T U H O L A I STO R J U N TAA

Advion® Ant Gel torjuu  
tehokkaasti kaikkia  
tavallisimpia muurahais- 
lajeja, myös pihamauriaisia.

TEHOKASTA 
MUURAHAISTEN 
TORJUNTAA, 
JOTA 
ASIAKKAAT 
ARVOSTAVAT.



Uraauurtava aktiivinen aine
Advion Ant Gelin sisältämä aktiivinen aine on indoksakarbi, joka on tällä 
hetkellä ainoa oksadiatsiinien kemikaaliryhmän aine. 
Indoksakarbi tuhoaa muurahaiset uudella tavalla, joka poikkeaa muista 
torjunta-aineista. Siihen ei myöskään liity resistenssiongelmia.

Advion® Ant Gelin hyödyt

Advion® Ant Gel sisältää uutta aktiivista ainetta 
indoksakarbia. Sen torjuntavaikutus syntyy 
muurahaisen aineenvaihdunnassa bioaktivaation 
kautta. Indoksakarbin tehokkuus on osoitettu 
tieteellisesti, ja Advion Ant Gelin geelikoostumus 
houkuttelee kaikkia tavallisimpia muurahaislajeja 
tehokkaasti.

  Uraauurtava aktiivinen aine

   Houkuttelee kaikkia tavallisimpia 
muurahaislajeja

  Hävittää koko yhdyskunnan

  Hyväksytty elintarvikealalle

   Hyväksytty käytettäväksi tiloissa, joissa 
käsitellään elintarvikkeita 

   Juuri oikea juoksevuus kaikissa tilanteissa

  Läpikuultava, hajuton, ei tahraa

  Sisä- ja ulkokäyttöön

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.

1. vaihe: Altistus

Hyönteiset syövät 
indoksakarbia tai 
joutuvat suoraan 
kosketukseen sen 
kanssa.

2. vaihe: 
Entsyymit

Hyönteisen 
entsyymit pilkkovat 
indoksakarbin 
karbometoksiksi.

3. vaihe: 
Aktivaatio

Aktivaatiossa 
syntyvä molekyyli 
on aineen 
tehokkaampi 
muoto.

4. vaihe: Kuolema

Bioaktivaatiossa 
syntynyt molekyyli 
muodostaa sidoksen 
kohteessa ja 
tukkii hyönteisen 
natriumkanavat. 
Hyönteinen 



Kotitaloudet

Huoneistot

Omakotitalot

Liikennevälineet

Lentokoneet

Linja-autot

Laivat 

Junat

Tilat, joissa 
käsitellään 
elintarvikkeita

Hotellit 

Ravintolat 

Elintarvike- 
myymälät 

Tavaratalot

Sairaalat

Koulut

Hoitokodit

Liike- ja teol-
lisuuskiinteistöt

Julkiset tilat  
ja laitokset

Bioaktivaation hyödyt
Bioaktivaatio on aineenvaihduntaprosessi, jossa muurahaisen oma 
aineenvaihdunta muuttaa indoksakarbimolekyylin rakennetta ja vahvistaa 
sen torjuntavaikutusta. 

Kun muurahainen syö Advion Ant Geliä, hyönteisen omat entsyymit 
muuttavat indoksakarbimolekyylin tappavaksi. Bioaktivaation kautta 
syntynyt molekyyli muodostaa sidoksen kohteessa ja tukkii hyönteisen 
natriumkanavat. Hyönteinen halvaantuu ja kuolee. 

Torjunta-aineen vaikutustavalla on tärkeä hyöty: Advion Ant Gelin aktiivinen 
aine aktivoituu vain tuhohyönteisissä, ei muissa eliöissä, kuten nisäkkäissä. 
Näin tuholaistorjuntaa ja sen ympäristövaikutuksia on helpompi hallita.

Hävittää koko yhdyskunnan
Advion Ant Gel tuhoaa kaikkia tavallisimpia muurahaislajeja kaikissa 
kehitysvaiheissa ja hävittää koko yhdyskunnan.

Hyvältä maistuva geeli houkuttelee muurahaisia nopeasti, vaikka saatavilla 
olisi muitakin ravinnon lähteitä. Advion Ant Gelin teho säilyy pitkään, mikä 
kasvattaa muurahaisten nauttimaa määrää.

Muurahaiset eivät kuole heti vaan ehtivät syödä syöttiä runsaasti, palata 
pesäänsä ja myrkyttää muun yhdyskunnan horisontaalisen leviämisen kautta.
Muurahaiset jakavat ravintoa pesässä oleville toukille ja muille muurahaisille, 
minkä seurauksena kuningatar kuolee ja koko yhdyskunta tuhoutuu. Oikein 
käytettynä Advion Ant Gel hävittää muurahaiset muutamassa päivässä.

Useiden muurahaislajien torjuntaan  
sisä- ja ulkotiloissa
Advion Ant Gel on kehitetty torjumaan useita muurahaislajeja, kuten 

 
pihamauriaisia (Lasius niger)

 
faaraomuurahaisia (Monomorium pharaonis)

 
argentiinanmuurahaisia (Linepithema humile)

 
aavemuurahaisia (Tapinoma melanocephalum)

Lisäksi se torjuu seuraavia muurahaislajeja: Paratrechina longicornis, isopäinen 

muurahainen (Pheidole megacephala), siloviholainen (Myrmica rubra), 

Crematogaster spp, Tetramorium spp ja Camponotus spp.

Suotuisan ympäristöprofiilinsa ansiosta Advion® Ant Gel soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön useissa ympäristöissä:



Tärkeää: Lue etiketissä olevat ohjeet aina ennen näiden tuotteiden ostamista ja käyttämistä sekä noudata ohjeita. Syngenta ja sen tytäryhtiöt takaavat, että tuotteiden kemiallinen koostumus on sama kuin etiketissä on ilmoitettu. 
SYNGENTAN TUOTTEILLE EI MYÖNNETÄ MUITA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA, KUTEN MYYTÄVYYTTÄ TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVIA TAKUITA. Syngenta ja sen tytäryhtiöt eivät 
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Sopii useiden muurahais- 
lajien ravintotottumuksiin 
Useimpien muurahaislajien tärkein ravintoaine on mesikaste tai muu makea 
ravinto, mutta jotkin lajit syövät myös proteiini- tai öljypitoista ravintoa. 
Muurahaisten ravintotottumukset muuttuvat helposti. Siksi on tärkeää 
käyttää joustavaa muurahaisten torjuntageeliä. Advion Ant Gelin koostumus 
sopii useimmille yleisimmille muurahaislajeille. Siksi se on tehokasta.

Ihanteellinen juoksevuus
Tehokas koostumus on kehitetty geelimäiseksi aineeksi, jota on helppo 
levittää muun muassa vaakapintojen alapuolelle tai pystypintoihin, mistä 
se ei valu. Geeli sopii levitettäväksi erilaisiin, myös huokoisiin pintoihin. 
Koostumuksensa ansiosta geeli ei imeydy pintaan helposti ja pysyy siksi 
muurahaisten saatavilla pidempään.

Makea ravinto

Argentiinanmuurahainen
Isopäinen muurahainen
Hevosmuurahainen
Lasius neoniger
Hullumuurahainen
Punakekomuurahainen
Hunajamuurahainen
Pihamauriainen
Tapinoma sessile
Nummimuurahainen
Faaraomuurahainen
Dorymyrmex bureni
Tulimuurahainen
Solenopsis molesta
Technomyrmex albipes

Proteiinit

Isopäinen muurahainen
Hullumuurahainen
 Faaraomuurahainen
 Tulimuurahainen
Solenopsis molesta

Argentiinanmuurahainen 
Pogonomyrmex 
barbatus Pihamauriainen 
Nummimuurahainen 
Faaraomuurahainen 
Dorymyrmex bureni 
Tulimuurahainen 
Solenopsis molesta

Öljyt


