P R O F E S S I O N A L P E ST M A N AG E M E N T

SOLUŢIE
PERFECTĂ PENTRU
COMBATEREA
FURNICILOR.
Advion® Furnici Gel, asigură
rezultate inegalabile împotriva
principalelor specii de furnici
întâlnite, inclusiv de furaje dulci.

®

Beneficiile Advion® Furnici Gel - Gel pentru
combaterea furnicilor
Advion® Furnici Gel utilizează o nouă substanţă
activă, indoxacarb, care se bio-activează
la nivelul maxim de putere doar în timpul
metabolismului furnicilor.
Advion Furnici Gel combină performanţa
consacrată a indoxacarbului cu o formulă de
gel foarte atractivă pentru a garanta un efect
puternic de combatere a spectrului larg al
furnicilor.
Mod revoluţionar de acţiune
Foarte eficient împotriva tuturor speciilor 		
		 cheie de furnici
Eradicarea totală a coloniei
Omologat pentru unităţile care
		 manipulează alimente
Vâscozitate adecvată pentru toate soluţiile
Transparent, inodor, nu pătează
Pentru utilizare în spaţii interioare şi 			
		exterioare

Substanţă activă revoluţionară
Advion Furnici Gel conţine indoxacarb. Această substanţă activă este
singurul membru actual al clasei chimice de oxadiazine. Acţionează diferit
faţă de celelalte opţiuni de combatere a furnicilor şi elimină problemele
legate de rezistenţă.
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Avantajele bioactivării
Bioactivarea reprezintă procesul metabolic fără precedent care se bazează pe propriul
metabolism al furnicii pentru a modifica structura moleculară a substanţei indoxacarb,
pentru eficienţa sporită a insecticidului. După ingestia substanţei Advion Furnici Gel,
acest proces metabolic utilizează enzimele interne ale furnicii pentru a transforma
molecula de indoxacarb în forma sa insecticidă. Molecula activă se fixează de locul vizat
blocând canalele sodice ale insectei. Ulterior furnica paralizează şi apoi moare.

Actioneaza impotriva unei varietati largi de
furnici, in interior dar si in spatii exterioare:
Advion Furnici Gel este special formulat pentru a fi atractiv pentru o gamă
largă de specii de furnici dăunătoare din care cele mai importante sunt:
Furnica neagră sau de grădină (Lasius niger)
Furnica-faraon (Monomorium pharaonis)

Această activare metabolică permite indoxacarbului să facă o diferenţiere eficientă
între insectele dăunătoare ţintă şi organismele non-ţintă, precum mamiferele. Deoarece
transformarea sa în substanţă activă survine doar în interiorul organismului insectelor
dăunătoare, profesioniștii în dezinsecţie pot fi mai bine echipaţi pentru a echilibra modul
de combatere al insectelor dăunătoare şi impactul acestuia asupra mediului.

Alte specii afectate sunt: Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala,
Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp.

Eradicarea totală a coloniei

Ţinând cont de profilul sau ecologic, Advion Furnici Gel poate fi folosit atât
in spaţiile interioare, cât şi cele exterioare, putând fi aplicat într-o gama largă
de locaţii.

Furnica-argentiniană (Linepithema humile)
Furnica alb-transparentă (Tapinoma melanocephalum)

Advion Furnici gel afectează toate etapele vieţii în cazul speciilor cheie de furnici şi
asigură eliminarea deplină a coloniilor acestora.
Formula acestuia prezintă atractivitate ridicata cu efect rapid pentru furnici şi poate
chiar depăşi surse de hrană existente. Rămâne activă pentru perioade lungi de timp,
permiţând furnicilor să consume o cantitate cât mai mare de momeală.
Întârzierea uşoară a mortalităţii încurajează furnicile să se întoarcă la cuib după ce
au consumat momeala, contaminând astfel şi alte insecte prin transfer orizontal. Prin
intermediul trofalaxiei, furnicile împart momeala cu membrii reproducători ai coloniei,
ducând astfel la eradicarea reginei, și eliminarea completă a infestaţiei. Utilizarea
Advion Furnici Gel ajuta la eradicarea furnicilor la câteva zile după aplicarea substanţei,
în cazul în care instrucţiunile de folosire sunt respectate în mod corespunzător.
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Atractivitate foarte ridicata la furnici, adaptat
Majoritatea speciilor de furnici vor prezenta, la un anumit punct, o preferinţă de
alimentare care implică substanţe dulci, care se găsesc pe frunzele plantelor, sau
chiar alimente dulci. Cu toate acestea, unele prefera alte surse de hrană precum
proteinele sau uleiurile. Deoarece preferinţele furnicilor în materie de hrană se pot
schimba atât de uşor, folosirea unui gel care permite o flexibilitate superioară în
lupta împotrivă acestora, este esenţial.
Formula Advion Furnici Gel ia în considerare acceptarea acestuia la nivel larg de
către mai multe specii permiţând astfel o combatere mai sigură.

Vâscozitate optimă
Această formulă extrem de performantă este special concepută sub forma unui gel
veritabil.
Asta înseamnă că poate fi aplicat cu uşurinţă în numeroase situaţii, precum pe
partea inferioară a unei suprafeţe orizontale sau pe suprafeţe verticale, unde
va rămâne fixat în zona aplicării. Mai mult, poate fi utilizat pe diverse tipuri de
suprafeţe, inclusiv pe cele de tip poros, prezentând șanse mici de a fi absorbit, şi
implicit, asigurând o disponibilitate prelungită pentru furnicile ţintă.

Dulciuri

Furnica argentiniană
Furnica africană cu capul
mare
Furnica-tâmplar
Lassius alienus
Furnica galbenă
Furnica de câmp
Furnica de miere
Furnica neagră mică
Furnica urât mirositoare
de casă
Furnica de trotuar
Furnica-faraon
Furnica-piramidă
Furnica-roșie
Solenopsis molesta
Furnica cu picioare albe

Proteine

Furnica africană cu
capul mare
Furnica galbenă
Furnica-faraon
Furnica-roșie
Solenopsis
molesta

Uleiuri

Furnica argentinană
Furnica-culegătoare
Furnica neagră mică
Furnica de trotuar
Furnica-faraon
Furnica-piramidă
Furnica roșie
Solenopsis molesta
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