
PROFESSIONELE ONGEDIERTEBESTRIJDING

ADVION® Flybait is 
gebaseerd op een uniek 
werkingsmechanisme.  
Het is daardoor een 
revolutionaire aantrekkelijke 
formulering van 
insectendodende korrels 
waarmee u volwassen vliegen 
effectief bestrijdt.

HOUD VLIEGEN 
OP AFSTAND 
VOOR BLIJE 
DIEREN ZONDER 
STRESS



Revolutionaire werkzame stof

ADVION® Flybait bevat indoxacarb, op dit moment de enige werkzame 

stof in de chemicaliënklasse oxadiazinen. Deze korrels hebben een nieuw 

werkingsmechanisme dat verschilt van alle andere bestrijdingsmiddelen voor 

vliegen en afrekent met resistentieproblemen.

Voordelen van ADVION® Flybait

ADVION® Flybait is een kant-en-klaar product met 
een aantrekkelijke korrelsamenstelling waarmee u 
vliegen gericht en effectief bestrijdt. 

ADVION® Flybait zorgt voor een schonere en 
gezondere omgeving en beschermt uw vee tegen 
overlast van vliegen.

Het lokaas bevat indoxacarb (0,5%), een nieuwe 
werkzame stof die door het metabolisme van 
de vlieg wordt gebioactiveerd tot zijn sterke 
insectendodende vorm.

  Revolutionair werkingsmechanisme

   Succesvolle bestrijding van de Musca domestica 
en andere vervelende vliegensoorten

   Geen kruisresistentie met andere 
insecticideklassen, zoals organofosfaten, 
carbamaten of pyrethroïden 

  Schone lokaasdozen of vliegenvallen door 
   vertraagde sterfte

  Voor gebruik binnen en buiten

HET BESTRIJDEN VAN VLIEGEN IS ESSENTIEEL VOOR HET BESCHERMEN VAN UW VEE

Phase 1 Exposure

The insect ingests 
or comes into direct 
contact with 
indoxacarb.

Phase 2 Enzymes

The insect’s enzymes 
break down indoxacarb, 
cleaving off 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.

Fase 1 
Blootstelling

Het insect krijgt 
het middel met 
indoxacarb 
binnen.

Fase 2 Enzymen

De enzymen van 
het insect breken 
de indoxacarb 
af, waarbij de 
carbomethoxy-
groep wordt 
afgesplitst.

Fase 3 
Werkzaam 
bestanddeel

De resulterende 
molecule is 
het werkzame 
bestanddeel – de 
krachtige vorm.

Fase 4 Dood

De geactiveerde 
molecule  bindt zich 
aan de doellocatie 
en blokkeert de 
natriumkanalen van het 
insect. Het insect raakt 
verlamd en gaat dood.



Revolutionaire aantrekkelijke formulering voor een unieke smaak
Uit laboratoriumtests komt ADVION® Flybait naar voren als het meest aantrekkelijke lokaas voor vliegen 
tot op heden.

Uitstekende bestrijding en effectieve werking

Al na 2 dagen bijna 100% bestrijding van vliegen

De formulering van ADVION® Flybait is na dosering en in open opslag veel langer 
werkzaam dan van andere lokaasmiddelen op de markt Ruim 80% bestrijding in één week 

 Scan de QR code 
om de 

timelapse-video  
te beklijken

% mortaliteit van huisvliegen blootgesteld aan ADVION® Flybait formulering in het lab.

Tijd na lokaas blootstelling

1 hr 2 hrs 4 hrs 24 hrs 48 hrs 72 hrs 96 hrs

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ADVION® Flybait granulaat lokaas

Onbehandelde controle

Gemiddeld aantal huisvliegen gesignaleerd binnen 1 week op verschillende locaties op de boerderij.
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Totaal aantal vliegen op het lokaas (telling elke 5 minuten gedurende 1 uur).

Thiamethoxam Azamethiphos Imidacloprid ADVION® Flybait
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Fonte: Werner, PPME19005, 2020 



Belangrijk: Voordat u deze producten koopt of gebruikt, moet u de instructies op het etiket lezen en opvolgen. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen garanderen dat hun producten voldoen aan de chemische beschrijving die vermeld staat op de 
productetiketten. SYNGENTA GEEFT OP GEEN ENKELE WIJZE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, GARANTIES AF BETREFFENDE SYNGENTA-PRODUCTEN, WAARONDER GARANTIES BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen gaan geen enkele verplichting aan en geven geen enkele bevoegdheid aan vertegenwoordigers of andere personen om namens hen verplichtingen of aansprakelijkheden aan te 
gaan, anders dan vermeld in deze brochure. SYNGENTA EN DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK OF DE HANTERING 
VAN HUN PRODUCTEN. Geen enkele verklaring of advies in deze brochure mag worden geïnterpreteerd als aansporing om inbreuk te maken op relevante patenten, nu of in de toekomst.  ©2022 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland.

GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. Gebruik altijd in combinatie met een vliegenval of lokaasdoos.  
ADVION® is een handelsmerk van de Syngenta Group.
© Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. Januari 2022. Tel: +41 61 323 1111  Fax: +41 61 323 5608  E-mail: ppm.eame@syngenta.com  Website: www.syngentappm.com

Het gebruik van ADVION® Flybait 

ADVION® Flybait moet altijd in een lokaasdoos 
of vliegenval worden gebruikt. Gezien het 
gunstige milieuprofiel kan ADVION® Flybait 
zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Aanbevolen wordt om een verticale vliegenval 
of een gesloten horizontale lokaasdoos te 
gebruiken, zodat er geen stof bij het lokaas kan 
komen, en om één val of doos per 20m2 
te gebruiken. 

Een vliegenval of lokaasdoos kan worden 
gevuld met 40 gram  
ADVION® Flybait wat voldoende is voor het 
bestrijden van zo'n 80.000 huisvliegen1.

Dosering: per vierkante meter 2 gram lokaas in 
de lokaasdoos 
d.w.z. 40 gram per lokaasdoos per 20 m2.

1. Zahn, Cox, Gerry, JoEE, 112(5), 2019

Bescherm uw vee tegen vliegen met de 
meest effectieve lokaaskorrels op de markt

Aanbevolen vliegenval voor 

gebruik binnen

Aanbevolen lokaasdoos 

voor gebruik buiten
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