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Populaties die afkerig zijn van gel-lokaas
Onderzoek toont aan dat de lokaasmatrix, of formulering, van sommige 
gel-lokaasproducten niet langer aanlokkelijk is voor bepaalde kakkerlakken, 
wat betekent dat de kakkerlakken niet meer van het lokaas eten. Advion 
Kakkerlakken Gel is ontwikkeld om dit fenomeen te overwinnen. De 
formulering van Advion Kakkerlakken Gel is ontwikkeld met technologie 
om de afkeer van gel die deze kakkerlakpopulaties vertonen, specifiek te 
omzeilen. Verder zet Syngenta zich ervoor in om eventuele veranderingen 
in de reactie te blijven volgen, zodat ook de komende jaren uitstekende 
prestaties kunnen worden gegarandeerd.

Aanbrengen van het product
In applicatietesten had Advion Kakkerlakken Gel een egale, consistente 
viscositeit. Bij gebruik van een mechanisme om de vereiste druk te meten 
die nodig was om de trekker van een lokaaspistool te bedienen en het 
product aan te brengen, bleek dat de Advion Kakkerlakken Gel keer op keer 
consistent werd aangebracht. Omdat Advion Kakkerlakken Gel zo’n egale 
formulering heeft, kunt u er zeker van zijn dat u de juiste hoeveelheid gel 
aanbrengt, ook op gedeelten die aan het zicht onttrokken zijn.

Prestaties
Talloze onderzoeken met Advion Kakkerlakken Gel hebben aangetoond dat 
Advion uitstekende bestrijding biedt van de kakkerlaksoorten die de meeste 
problemen veroorzaken. De studies naar de Oosterse kakkerlak (Blatta 
orientalis) en vervolgens de Duitse kakkerlak (Blattella germanica) zijn 
samengevat om de werkzaamheid te onderbouwen. Werkzaamheid Advion Kakkerlakken Gel-lokaas

Werkzaamheid gel-lokaas concurrent
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Bestrijding van de Duitse kakkerlak 
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P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

®

Gebioactiveerde chemicaliën 
in combinatie met een 
zelfontwikkelde, hoge 
verbruiksmatrix voor 
uitgebreide bestrijding van alle 
kakkerlaksoorten.

AANTREKKELIJK 
VOOR 
KAKKERLAKKEN.
AANTREKKELIJK 
VOOR UW BEDRIJF.
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Succesvolle chemicaliën
Advion Kakkerlakken Gel bevat een zelfontwikkeld werkzaam bestanddeel 
dat op dit moment de enige werkzame stof in de chemicaliënklasse 
oxadiazinen is die in de handel verkrijgbaar is als insecticide.

Het werkingsmechanisme, dat verschilt van alle andere insecticiden, 
zorgt voor een insectenbestrijdingsmethode die voordelen biedt voor 
professionele ongediertebestrijders doordat er gebruik wordt gemaakt van 
het metabole activeringproces van het beoogde ongedierte.

Dit proces is van belang, aangezien metabole activering ervoor zorgt dat de 
actieve stof in Advion Kakkerlakken Gel doeltreffend verschil maakt tussen 
het ongedierte en andere, niet beoogde organismen, zoals zoogdieren.

Revolutionaire werkzame stof
Slechts weinig insecticiden maken gebruik van de natuurlijke enzymen die 
aanwezig zijn in het ongedierte om hun moleculaire structuur te veranderen 
voor meer biologische effectiviteit.

Met behulp van chemische optimalisatiemethoden hebben wetenschappers 
de werkzame stof van Advion Kakkerlakken Gel zo geconstrueerd dat deze 
door de beoogde insecten gebioactiveerd wordt.

Zodra de stof door het beoogde insect is ingenomen of geabsorbeerd, 
worden de inwendige enzymen van het insect betrokken bij het 
bioactiveringsproces.

Vanwege dit werkingsmechanisme kan de actieve stof via het metabole 
proces van het ongedierte worden gebioactiveerd tot zijn werkzame vorm.

Dit houdt in dat de actieve stof pas in het beoogde insect werkzaam wordt. 
Omdat dit omzettingsproces naar de werkzame vorm plaatsvindt binnen 
het insect, kunnen professionele ongediertebestrijders beter de juiste balans 
vinden tussen gerichte insectenbestrijding en de invloed ervan op het milieu.

Advion Kakkerlakken Gel is speciaal geformuleerd om een breed scala van 
kakkerlaksoorten aan te lokken, waaronder:

 Oosterse kakkerlak  (Blatta orientalis)

 Duitse kakkerlak  (Blatella germanica)

 Amerikaanse kakkerlak  (Periplaneta americana)

Voordelen Advion® Kakkerlakken Gel

Advion® Kakkerlakken Gel-lokaas combineert 
een zelfontwikkelde hoge consumptie-
lokaasmatrix met een unieke, niet-afstotende 
werkzame stof die in de kakkerlak wordt 
gebioactiveerd tot zijn werkzame vorm. 
Onderzoek toont aan dat deze formulering 
kakkerlakken snel aantrekt, zelfs in situaties 
met bestaande voedingsbronnen. 
Advion Kakkerlakken Gel kan op allerlei 
plaatsen worden aangebracht.

  Tijdige, uitgebreide bestrijding van alle  
  belangrijke kakkerlaksoorten 

  Voor gebruik binnens- en buitenshuis

  Gelabeld voor gebruik in  
  voedselverwerkende bedrijven

  Zeer smakelijke formulering

  Bioactivering door enzymen van  
  kakkerlakken

Doelorganismen 
Met behulp van chemische 
optimalisatiemethoden hebben 
wetenschappers de werkzame stof  van 
Advion zo geconstrueerd dat deze 
gebioactiveerd wordt en gebruik maakt 
van de eigen enzymen van het insect voor 
metabole omzetting naar de actieve vorm.

Niet-doelorganismen 
Omdat natuurlijke enzymen die aanwezig 
zijn in insecten van belang zijn voor 
de biologische effectiviteit van het 
bestrijdingsmiddel, kan Advion doeltreffend 
onderscheid maken tussen het beoogde 
ongedierte en niet-doelsoorten.

De lichte vertraging in de mortaliteit veroorzaakt door de werkzame stof in  
Advion Kakkerlakken Gel zorgt dat de kakkerlakken het aas kunnen eten en naar hun 
schuilplaats kunnen terugkeren om andere kakkerlakken te besmetten, wat tot een 
aanzienlijke afname van de plaag leidt via horizontale overdracht.

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.

Fase 1
Blootstelling
Het insect krijgt 
indoxacarb binnen 
of komt in direct 
contact met het 
middel.

Phase 2  
Enzymes
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 
krachtigere vorm.

Fase 4
Dood
De werkzame molecule 
bindt zich aan de 
doellocatie, waardoor 
de natriumkanalen 
van het insect worden 
geblokkeerd. Het insect 
raakt verlamd en gaat 
dood.
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