Az Outcast hangyacsapda használata

PROFESSZIONÁLIS KÁRTEVŐIRTÁS

ÚJ, HASZNÁLATRA KÉSZ OUTCAST HANGYAIRTÓ
CSALÉTEKÁLLOMÁS
A Syngenta piacvezető, Advion® hangyairtó gél családjához tartozó új Outcast® márkanevű hangyairtó csalétek állomás önálló használatra kész alkalmazási rendszer mely mind a hivatásos
kártevőirtók mind pedig a háztartások számára is egyszerű, tiszta és hatásos megoldást kínál a
hangyairtás területén.

A gyors és könnyű, egy nyomással aktiválható Outcast hangyairtó csalétekállomás házon belül és kívül,
épületek környékén egyaránt alkalmazható.
A megfelelő kihelyezési pontokat érdemes hivatásos kártevőirtókkal
meghatároztatni az otthonok és üzletek általános hangyairtó stratégiája részeként.
Az egyszerűen használható csalétek állomás azonnal aktiválható a fül le tépésével és a csalétket tartalmazó tartály megnyomásával.

•
•
•
•

Felhasználásra kész hangyairtó csalétek állomás
Megoldást nyújt minden fontosabb hangyafaj ellen
Rendkívül hatékony a teljes hangyakolónia kontrollálásában
Előre feltöltött, egyedülállóan hatásos, gél állagú hangyacsalétek
»» Forradalmian új hatásmechanizmus
»» Advion® hangyairtó gél családjának legújjabb tagja
• Háztartások számára is szabadon elérhető, felhasználható

Forradalmian új hatásmechanizmus
Az Outcast hangyairtó csalétekállomás hatásának kulcseleme az indoxocarb. Ez a hangyák számára
rendkívül vonzó csalétek fokozza a dolgozók táplálkozási aktivitását, így eljuttatják a csalétket a kolónia
fészkébe. A fészekben a csalétek gyorsan eljut más hangyákhoz, a kolónia királynőjéhez és a lárvákhoz,
ami ezáltal az egész kolónia pusztulásához vezet.
Az Outcast hangyacsalétek nagyon pontosan csupán a megcélzott kártevőkre hat. Csak a hangyák bélrendszerében természetesen előforduló enzimekkel történő emésztési folyamatok során válik halálossá
– ez az ún. bioaktiválási folyamat. A háziállatok és a nem célzott szervezetek nem rendelkeznek az adott
bélenzimekkel, ezért esetleges érintkezés során rájuk a csalétek nem hat, így biztonsággal használható.

1. Törje le a csalétek
állomás csúcsán lévő
felületet.

2. Nyomja meg
a gélkapszulát,
hogy a gél a középső
tartályba kerüljön.

3. Helyezze a csalétek
állomás(oka)t
hangyafertozéssel/
-aktivitással érintett
területekre.

• A csapdaállomás 70-75%-ban újrahasznosítható anyagból készül.
• A csomagolás 100%-ban újrahasznosítható papírból készül.

Tervszerűen kihelyezve a problémás, hangyaaktivitással érintett területekre a hangyák számára kifejezetten vonzó, hangyairtó csalétek a tartályban marad, ahol a hangyák elfogyasztják. A gél állagú csalétek
nedves és élelemként vonzó marad a hangyák számára – ezzel segítve a kolóniák hatékony irtását.
Amikor az aktivitás megszűnik, az Outcast hangyacsapdát egyszerűen fel kell venni és kidobni – nem
hagy maga után eltakarítandó nyomot, és nem marad csalétek a helyén.
A teljes használati utasítás a csomagolásban megtalálható.
1. fázis
Expozíció
A kártevő
hangyák
elfogyasztják
az Outcast gél
állagú
hangyacsalétket.

2. fázis
Enzimek
A hangyák
bélrendszerében
lévő enzimek
lebontják, és
biológiai úton
aktiválják a
csalétek molekuláit.

3. fázis
Aktív
A hatóanyag csak
ekkor válik
mérgezővé a
hangyák számára.

4. fázis
Hangyapusztulás
A molekula
megzavarja
a hangyák
idegrendszerét,
és hatékonyan
elpusztítja azokat.

Az Outcast hangyairtó kifejezetten hatékony a háztartásokban és üzletekben kellemetlenséget okozó
leggyakoribb hangyafajokkal szemben, ideértve a fekete hangyát (Lasius niger) is.

Az Outcast hangyairtó csalétekállomás a tájékoztatóban szereplő utasításokat követve a kihelyezést
követő pár napon belül segít a hangyák jelenlétének a megszüntetésében.
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