
P R O F E SS I O N E L L  S KA D E DJ U R S B E KÄ M P N I N G

Advion® Ant Gel bekämpar  
effektivt alla vanligt  
förekommande myrarter,  
inklusive svartmyror.

EFFEKTIVT  
MOT MYROR. 
UPPSKATTAT AV 
KUNDERNA.



Banbrytande aktiv substans
Advion Ant Gel innehåller den aktiva substansen indoxakarb, som för 
närvarande är det enda ämnet i den kemiska gruppen oxadiaziner.  
Medlet tar död på myrorna med en ny metod som skiljer sig från  
andra myrmedel och eliminerar problem med resistens.

Advion® Ant Gel – fördelar

Advion® Ant Gel innehåller den nya aktiva 
substansen indoxakarb, som bioaktiveras  
till en effektiv insekticid genom myrans 
metabolism. Advion Ant Gel kombinerar 
indoxakarbs beprövade effekt med en 
gelformula som effektivt lockar till sig alla 
vanligt förekommande myrarter.

  Banbrytande aktiv substans

  Lockar till sig alla vanligare myrarter

  Utrotar hela boet

  Godkjent for matvarebransjer

  Märkt för användning i lokaler där livsmedel  
  hantera Perfekt viskositet, för alla situationer

  Genomskinligt, luktfritt, lämnar inga fläckar

  För både inom- och utomhusbruk

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.

Steg 1: Exponering
Insekten äter eller 
kommer i direkt 
kontakt med 
indoxakarb.

Steg 2: Enzymer
Insektens enzymer 
spjälkar ner 
indoxakarb till 
karbometoxi.

Steg 3: Aktivering
Den molekyl som 
bildas är en aktiv 
förening – i en mer 
kraftfull form.

Steg 4: Död
Den bioaktiverade 
molekylen binder 
till målstället och 
blockerar insektens 
natriumkanaler. 
Insekten 



Bostäder

Lägenheter 

Enfamiljshus

Transport

Flygplan

Bussar

Fartyg 

Tåg

Lokaler där livs-
medel hanteras

Hotell 

Restauranger 

Livsmedels- 
butiker 

Varuhus

Sjukhus

Skolor

Vårdhem

Affärs- och 
industrilokaler

Offentliga lokaler 
och institutioner

Fördelar med bioaktivering
Bioaktivering är en metabolisk process där myrans egen metabolism ändrar 
strukturen hos indoxakarb-molekylen och förstärker dess insekticida effekt. 

När myran äter Advion Ant Gel omvandlas indoxakarb-molekylen till sin 
insekticida form av insektens egna enzymer. Den bioaktiverade molekylen 
binder sedan till målstället och blockerar insektens natriumkanaler. Insekten 
förlamas och dör. 

Denna process har en viktig fördel, nämligen att den aktiva substansen i 
Advion Ant Gel endast aktiveras i skadeinsekten – inte i andra organismer 
som till exempel däggdjur. På så sätt blir det lättare att kontrollera 
skadeinsektsbekämpningen och dess påverkan på miljön.

Utrotar hela boet
Advion Ant Gel påverkar samtliga livsstadier hos de vanligare myrarterna 
och utrotar hela myrboet.

Den mycket välsmakande gelen lockar snabbt till sig myror, även om det 
finns andra födokällor i närheten.   Advion Ant Gel är aktivt under lång tid, 
vilket ökar myrornas förtäring.

Att myrorna inte dör direkt ger dem tid att äta betet och återvända till sitt 
bo och kontaminera andra myror genom horisontell spridning.  
Myror delar med sig av födan till larver och andra myror i stacken, vilket 
leder till att drottningen dör och till att hela boet utrotas. Vid korrekt 
användning utrotar Advion Ant Gel myrorna inom några dagar.

För bekämpning av en mängd olika myrarter, 
både inom- och utomhus
Advion Ant Gel är speciellt framtagen för att bekämpa en mängd olika 
myrarter, bl.a. 

 Svartmyra/trädgårdsmyra (Lasius niger)

 Faraomyra (Monomorium pharaonis)

 Invasionsmyra (Linepithema humile)

 Mindre husmyra (Tapinoma melanocephalum)

Samt bl.a.: Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra, 
Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp.

Tack vare den fördelaktiga miljöprofilen kan Advion® Ant Gel användas  
både inom- och utomhus i en mängd olika miljöer:



Viktigt: Läs och följ alltid anvisningarna på etiketten innan du köper eller använder dessa produkter. Syngenta och dess dotterbolag garanterar att deras produkter överensstämmer med den kemiska beskrivning som anges på 
produkternas etiketter.  INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE GÄLLER FÖR SYNGENTAS 
PRODUKTER. Syngenta och dess dotterbolag varken förutsätter eller godkänner att representanter eller andra personer hänvisar till några andra skyldigheter eller ansvar än som uttryckligen anges här. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER 
ANSVARAR SYNGENTA OCH DESS DOTTERBOLAG FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER HANTERINGEN AV SYNGENTAS PRODUKTER.  
Inga uttalanden eller rekommendationer i detta dokument ska tolkas som incitament för patentintrång i befintliga eller framtida patent.  ©2013 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Schweiz
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Anpassat till matvanorna hos  
en mängd olika myrarter 
De flesta myrarter föredrar vid vissa tillfällen honungsdagg eller andra söta 
födoämnen, men vissa arter lever även av andra födoämnen såsom proteiner 
eller oljor.  Eftersom myrors matvanor lätt ändras är det viktigt att använda 
en flexibel myrgel. Advion Ant Gel har en sammansättning som accepteras 
av de flesta vanligt förekommande myrarter och är på så sätt mer effektivt.

Optimal viskositet
Den högeffektiva formulan är speciellt utvecklad för att ha äkta 
gelegenskaper.   Det betyder att den kan appliceras på många olika platser, 
såsom på undersidan av en horisontell yta eller på lodräta ytor och den sitter 
kvar där den appliceras. Gelen kan appliceras på många olika slags ytor, även 
porösa sådana. Tack vare dess konsistens absorberas den inte så lätt och blir 
därför åtkomlig för myrorna under längre tid.

Söt föda

Invasionsmyra
Pheidole megacephala
Hästmyror
Lasius neoniger
Nylanderia fulva
Skogsmyror
Honungsmyror
Svartmyra
Tapinoma sessile
Grästorvmyra
Faraomyra
Dorymyrmex bureni
Solenopsis invicta
Solenopsis molesta
Vitfotsmyra

Proteiner

Pheidole megacephala
Nylanderia fulva
 Faraomyra
 Solenopsis invicta
Solenopsis molesta

Invasionsmyra 
Röd skördemyra 
Svartmyra 
Grästorvmyra 
Faraomyra 
Dorymyrmex bureni 
Solenopsis invicta 
Solenopsis molesta

Oljor


