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ไรก้ารตา้นทาน
ก�าจดัแมลงสาบที่
รงัเกยีจเหยือ่ได้

เซนธิอร ์สง่ผา่นและ
แพรก่ระจายดงัเชน่
ไวรสัTM

มปีระสทิธภิาพในการก�าจดั
แมลงสาบไดท้กุระยะการ
เจรญิเตบิโต

ก�าจดัอยา่งรวดเร็ว
สามารถก�าจดัแมลงสาบ
ไดท้กุสายพนัธุ-์
แมลงสาบเยอรมนั
มากกวา่ 80% ตาย
ภายใน 24 ช ัว่โมง

เซนธิอร ์เอ็นไซม ์
ไบโอแอคทเิวช ัน่TM

ใหผ้ลลพัธท์ ีด่กีวา่
และลดความเสีย่ง

สารออกฤทธิ:์ อนิดอกซาคารบ์ 6.0 g/kg (กลุม่สารก�าจัดแมลง oxadiazine)

ลกัษณะของผลติภณัฑ:์ เหยือ่แมลงสาบชนดิเจล

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั
แมลงสาบ:   

เอกสารนีท้�าใหท้ราบถงึววิฒันาการของแมลงสาบเยอรมนัทีม่กีารพัฒนาความ
เกลยีดชงักลโูคสไดอ้ยา่งรวดเร็ว เนือ่งจากกลโูคสเป็นองคป์ระกอบทีส่�าคญั
ของเหยือ่ทีม่ใีนทอ้งตลาด ความเกลยีดชงักลโูคสเป็นลกัษณะการถา่ยทอดทาง
พันธกุรรมไมใ่ชพ่ฤตกิรรมการเรยีนรู7้

เซนธิอร ์ไมไ่ดใ้ชก้ลโูคสเป็นสว่นประกอบ ดงันัน้ เซนธิอร ์จงึมปีระสทิธภิาพใน
การรับมอืกบัแมลงสาบทีจั่ดไดว้า่เป็นตวัทีรั่บมอืยากทีส่ดุได ้

คณุสมบตัทิ ีเ่หนอืกวา่: เซนธิอร ์เจล คอ้คโรช เบท เป็นเจลสตูรทีม่คีวามเสถยีรแมจ้ะใชใ้นหอ้งครัวทีม่ี
ความรอ้นและพืน้ทีภ่มูอิากาศเขตรอ้น ซึง่จะยงัคงรักษาความชุม่ชืน้ไดต้ลอดการ
ใชง้านท�าใหแ้น่ใจไดว้า่แมลงสาบจะสามารถกนิเจลไดต้ลอดระยะเวลาทีใ่ช ้

งา่ยตอ่การใชง้าน: หลอดท�าลกัษณะคลา้ยเข็มฉีดยา ท�าใหง้า่ยตอ่การหยดเจล ประโยชน ์คอื ท�า
ใหเ้จลเป็นหยดและเป็นเนือ้เดยีวกนั ซึง่จะคงรปูไดแ้ละไมล่ะลายลงบนพืน้ผวิ
เชน่เจลโดยทัว่ไป เนือ่งจากสตูรโครงสรา้งของเจลมคีวามซบัซอ้น   

ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะเป็นเหยือ่ทีอ่ยูไ่ดน้านขึน้และไดผ้ลทีด่กีวา่เจลทีเ่กบ็ในถงุกนั
ความชืน้

มเีอกลกัษณ ์ใชเ้ทคโนโลย ี
เสรมิฤทธิใ์หเ้หยือ่ 
มปีระสทิธภิาพสงูTM:

ความอรอ่ยทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากชว่งการออกฤทธิใ์นการกระตุน้ประสาทการรับรูท้ี่
กวา้งขึน้รวมถงึการกระตุน้ความอยากอาหาร ท�าใหไ้ดผ้ลดกีวา่เดมิ

สารเคมทีีไ่มใ่ชส่ารไล:่ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานทีใ่ชง้าน: ไดรั้บการยอมรับใหใ้ชไ้ดใ้นยา่นการคา้ โรงงานอตุสาหกรรมและอาคารทีพั่ก
อาศยั รวมไปถงึสถานประกอบการแปรรปูอาหาร ควรอา่นฉลากผลติภณัฑเ์พือ่ดู
รายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ์

สดุยอดของการควบคมุอาณาจกัรแมลงสาบ

บรษิทั เอ็นซสิเท็กส ์จ�ากดั  
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เซนิธอรไ์ดผ้สมผสานสารกระตุน้ความอยากอย่างระมัดระวัง
เพื่อปรับปรุงประสทิธภิาพโดยผ่านกระบวนการที่รูจั้กกันด ี
คอื เทคโนโลยกีารเสรมิฤทธิเ์พือ่ใหเ้หยือ่มปีระสทิธภิาพสงู 
(Synergised High-consumption Bait TechnologyTM)

สิง่ทีเ่กดิขึน้นีเ้กดิจากการใชใ้นหลากหลายพืน้ที ่ สารกระตุน้
ความอยากอาหารตามธรรมชาตแิตล่ะชนดิเมือ่น�ามารวมกนัจะ
ท�าปฏกิริยิารว่มกนัและน�ามาใชป้รับปรงุเพือ่ใหม้กีารกนิเซนธิอร์
สงูขึน้

เหยือ่บางชนดิจะแหง้และแข็งหลงัจากการน�ามาใช ้ ซึง่จะ
ท�าใหก้ารกนิของแมลงสาบลดลง อยา่งไรกด็ ีเซนธิอรจ์ะยงัคง
ชุม่ชืน้และน่ากนิส�าหรับแมลงสาบไดน้านประมาณ 3 เดอืนหรอื
มากกวา่นัน้หลงัจากการน�ามาใช ้

เซนธิอร ์เอ็นไซม ์  
ไบโอ-แอคทเิวชัน่ 
(ENZYME BIO-ACTIVATIONTM) 
เซนิธอร์ใชป้ระโยชน์จากกระบวนการเผาผลาญอาหารของ
แมลงสาบเพือ่ใหม้กีารฆา่ทีเ่พิม่ขึน้พรอ้มกบัการลดความเสีย่ง 
เซนธิอรป์ระกอบดว้ยเอส-อนิดอกซาคารบ์ ((s)-indoxacarb) 
6.0 g/kg อนิดอกซาคารบ์ไมใ่ชส่ารไล ่แตเ่ป็นสารก�าจัดแมลง 
oxadiazine ซึง่เป็นสารทีม่งีานวจัิยวา่มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
เมือ่แมลงกนิเขา้ไป ท�าใหเ้ซนธิอรเ์หมาะส�าหรับการใชง้านนี ้ 

หลงัจากการกนิ เอ็นไซมใ์นแมลงสาบจะแปลงเอส-อนิดอกซาคารบ์ 
((s)-indoxacarb) ใหก้ลายเป็นสารตวัใหมท่ีม่ฤีทธิใ์นการฆา่
แมลงทีส่งูขึน้ คอื N-decarbomethoxyllated indoxacarb 
(DCJW) กระบวนการเซนธิอร ์ เอ็นไซม ์ ไบโอแอคทเิวชัน่ 
(ZENITHOR Enzyme Bio-activationTM) จะสง่ผลอยา่งรวดเร็ว
และแมลงสาบจะไมส่ามารถขยอ้นออกมาได ้ โดยผลทีไ่ดจ้ะ
น�าไปสูก่ารเลกิกนิอาหาร เป็นอมัพาตและตายในทีส่ดุ

การตายของแมลงสาบอาจจะลา่ชา้เล็กนอ้ยเนือ่งมาจากเอ็นไซม์
ที่ท�างานคู่กับเซนิธอร์จะประวงิเวลาเพื่อใหแ้มลงสาบที่กนิ
เหยือ่แลว้สามารถกลับไปยังรังของมันเพือ่แพร่เซนธิอรไ์ปยัง
แมลงสาบตวัอืน่ๆดว้ย เซนธิอรจ์ะท�าการปลอ่ยสารออกมาดงั
เช่นผลกระทบจากการส่งผ่านและแพร่กระจายดังเช่นไวรัส 
(Viral Excretion Transfer EffectTM) โดยจะท�าการแพรก่ระจาย
ผ่านทางแมลงสาบท�าใหส้ามารถก�าจัดแมลงสาบในรังไดทุ้ก
ระยะ

เซนธิอรT์M   
เริม่ตน้ต�านาน
เซนธิอรถ์ูกพฒันามาจากภาพรวมของการคดิคน้การ
สรา้งเจลเหยือ่แมลงสาบทีม่มีานาน โดยเหยือ่แบบเจลจะ
มปีระสทิธภิาพเหนอืกวา่เหยือ่ในแบบอืน่ๆ 

เซนธิอรม์ปีระสทิธภิาพทีโ่ดดเดน่จนถงึปัจจุบันเป็นผลมาจาก
ความซบัซอ้นของสตูรเจลเหยือ่แมลงสาบและจากการใชส้าร
ทีท่�าเจลมคีวามซบัซอ้นนี ้ สง่ผลใหเ้ซนธิอรม์ปีระสทิธภิาพ
ทางกายภาพทีส่งูขึน้ ท�าใหม้คีณุสมบตัใินการท�างานตามที่
ทา่นตอ้งการในเรือ่งของความสะดวกในการใชง้าน โดยเจลที่
หยดไป มคีวามชุม่ชืน้สงู เพิม่รสชาตใิหก้บัแมลงสาบ ใชง้าน
ไดย้าวนานขึน้และไดผ้ลลพัธท์ีย่ัง่ยนื

สิง่ทีเ่ป็นมากกวา่ต�านาน เซนธิอรส์ามารถกระตุน้ความอยาก
และประสาทรับรูใ้นการหาอาหารของแมลงสาบไดม้ากกว่า
เดมิถงึ 10 เทา่ รวดเร็วในการฆา่และการก�าจัดแมลงสาบ
ทัง้หมด ดว้ยกระบวนการคดัเลอืกสว่นผสมทีม่คีวามหลาก
หลาย เพือ่ใหไ้ดใ้นสว่นผสมทีด่ทีีเ่หมาะสมกบัเหยือ่ก�าจัด
แมลงสาบ 

ชว่ย ก�าจดัไดเ้ร็วขึน้
จากกราฟดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นถงึการทดลองกับแมลงสาบ
เยอรมนัในออสเตรเลยี (Blattella germanica Linneaus) 
เซนธิอรส์ามารถฆา่แมลงสาบไดม้ากกวา่ 80% ภายในเวลา 24 
ชัว่โมงและไดผ้ลดกีวา่เหยือ่แบบเจลชัน้น�าตวัอืน่ๆ ทีใ่ชฟิ้โพรนลิ
เหมอืนกนั

กระตุน้ ความอยากอาหาร
ใหม้ากขึน้
ท�าใหม้ัน่ใจไดถ้งึความพงึพอใจทีค่วรไดรั้บ เซนธิอรถ์อืเป็น
สตูรอาหารทีส่มบรูณแ์บบ รวมทัง้เป็นสว่นผสมทีแ่ปลกใหม ่
ท�าใหแ้น่ใจไดว้า่เป็นแหลง่อาหารทีส่ามารถแขง่ขันกับแหลง่
อาหารอืน่ทีม่อียูต่ามธรรมชาตไิด ้

สารอาหารทีด่มีผีลตอ่พัฒนาการและการสบืพันธุแ์มลงสาบ1,2

ในความเป็นจรงิ แมลงสาบจะเลอืกอาหารทีพ่วกมนัตอ้งการ
ใชใ้นการเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างเหมาะสมและความตอ้งการ
เหล่านี้จะเปลีย่นไปตามแต่ละขัน้ตอนของการพัฒนาตัวอ่อน 
แมลงสาบจะมคีวามแตกตา่งกนัเนือ่งจากการไดรั้บสารอาหาร
ทีแ่ตกตา่งกนั โดยกระบวนการเรยีนรูใ้นการหาอาหารเฉพาะตวั 
พวกมันจะเรยีนรูใ้นการหาอาหารทีร่่างกายตอ้งการมากทีส่ดุ 
รวมทัง้การเสาะหาสิง่ทีต่อ้งการ3,4,5

ผลที่ตามมาเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาเหยื่อแมลงสาบ 
เนื่องจากเหยื่อกลายเป็นสิง่ส�าคัญที่อุดมไปดว้ยสารอาหาร
และสมดลุทีพ่อเหมาะกบัสิง่ทีแ่มลงสาบตอ้งการ เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพความส�าเร็จในการก�าจัดแมลงสาบใหส้งูขึน้

เซนธิอรป์ระกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรต ไฟโต-ลปิิดและโปรตนี 
เพือ่เพิม่ความอรอ่ย แตส่ ิง่ทีม่ากกวา่! คอื เซนธิอรย์งัคงความ
เป็นเอกลักษณ์และการใชก้ารดงึดูดที่แปลกใหม่ที่สามารถ
กระตุน้ประสาทรับสมัผัสทางธรรมชาตขิองแมลงสาบใหไ้ปยัง
เหยือ่ทีห่ยดไว ้ รว่มกบัการหาอาหารทีก่ระตุน้ความอยากตาม
ปกติ

สารกระตุน้ความอยากเป็นตัวชักน� าและล่อลวงใหค้วาม
ตอ้งการในการกนิเซนธิอรเ์พิม่ขึน้ เห็นไดช้ดัเจนวา่ปรมิาณ
ของเหยื่อเพียงอย่างเดยีวก็เพียงพอต่อการวางแผนในการ
ควบคมุทัง้ความเร็วในการฆา่และการสง่ผ่านสารออกฤทธิไ์ป
ยงัแมลงสาบตวัอืน่ๆ โดยจากขอ้ก�าหนดนี ้สารออกฤทธิต์อ้งมี
ฤทธิเ์พยีงพอตอ่การฆา่แมลงสาบและสง่ผา่นสารออกฤทธิไ์ป
ยงัตวัอืน่ๆดว้ย

ระยะที ่1:
การสมัผสั

ระยะที ่3: 
การสง่ผา่น 
และแพรก่ระจาย  
ดงัเชน่ไวรสัTM 

ระยะที ่2: 
เซนธิอร ์เอ็นไซม ์  
ไบโอ-แอคทเิวช ัน่TM 
หลงัจากการกนิแลว้ เซนธิอร ์
จะถกูเผาผลาญท�าให้
แมลงสาบตายเนือ่งจากการ
เกดิพษิในระบบประสาท
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เซนธิอร ์ คูแ่ขง่ทีใ่ชฟิ้โพรนลิกบัเหยือ่เจลแมลงสาบ
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เซนธิอร ์ 
กบัการสง่ผา่นและแพร่
กระจายดงัเชน่ไวรัส 
(VIRAL EXCRETION TRANSFERTM) 
เซนิธอร์มอมเมาแมลงสาบใหน้�าเซนิธอร์กลับไปยังรังของ
พวกมันและสภาพโดยรอบของรังจะเต็มไปดว้ยเซนธิอรท์ีม่า
จากอาเจยีนและถา่ยมลู ท�าใหเ้กดิการแพรก่ระจายทีท่รง
ประสทิธภิาพ เซนธิอรก์บัการสง่ผา่นและแพรก่ระจายดงัเชน่
ไวรัสเป็นอันตรายส�าหรับกลุม่ทีไ่มค่อ่ยออกหาอาหารมากกวา่
โดยเฉพาะกลุม่ตวัออ่น เนือ่งจากกลุม่นีจ้ะไมเ่สีย่งตอ่การออก
ไปหาอาหารไกลจากแหลง่อาหารเดมิของพวกมนั

ตามธรรมชาตขิองแมลงสาบ จะมพีฤตกิรรมการกนิมลูของตวั
เอง (coprophagy) คอื การกนิมลูพรอ้มกบัการกนิสารอาหาร
จากแม ่ เป็นสว่นทีแ่พรก่ระจายจากสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นทาง
เดนิอาหารตอนปลายพรอ้มกบัสารอาหารและจลุนิทรยี ์ซึง่เป็น
ผลพลอยไดจ้ากการทีพ่วกมนักลนืกนิมลูทีข่บัถา่ยออกมา การ
กนิมูลของตัวเองเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไดใ้นทุกสถานะแตจ่ะโดด
เดน่ในสถานะตวัออ่น ในความเป็นจรงิ ขณะทีต่วัออ่นออกจาก
ไข ่ ตวัออ่นของแมลงสาบเยอรมนัทีไ่มไ่ดรั้บมลูจากตวัเต็มวยั
จะตายเร็วกวา่ตวัเต็มวยัทีก่นิมลูถงึ 60 เทา่

ส�าหรับตวัออ่นทีเ่พิง่ออกจากไข ่ จะตอ้งกนิมลูเพือ่ลดความ
เสีย่งในการออกไปหาอาหารไกลๆ โดยตอ้งหาอาหารทีม่ี
ภายในรัง ดว้ยพฤตกิรรมเหลา่นีท้�าใหพ้วกมนัตอ้งการสาร
อาหารส�าหรับการเจรญิเตบิโตเพื่อการพัฒนาไปเป็นระยะที่
สองของตวัออ่น เซนธิอรเ์ป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสถยีรสงู ดงันัน้ 
ระหวา่งทีอ่ยูภ่ายในทางเดนิอาหารของแมลงสาบ จะคอ่ยๆ
ออกฤทธิอ์ยา่งชา้ๆ และแสดงผลออกมาทางการขบัถา่ยกอ่น
ทีแ่มลงสาบจะตาย และจะมผีลอยูไ่ดอ้กีประมาณ 6-12 ชัว่โมง
ส�าหรับการเป็นเหยือ่ทีป่นเป้ือนอยูใ่นมลู

ในทางกลบักนั emetophagy หรอืการกลนืกนิอาเจยีนซึง่ไม่
จ�าเป็นตอ่การอยูร่อดของตวัออ่น แตส่�าหรับตวัออ่นแมลงสาบ
จะชืน่ชอบอาหารทีม่าจากการอาเจยีนของตวัเมยี โดยมนัจะ
ชืน่ชอบคลา้ยกบัเป็นไอศกรมีของพวกแมลงสาบ เซนธิอรก์จ็ะ
อยูใ่นรปูของอาเจยีนทีแ่มลงสาบคายออกมา โดยเหตกุารณน์ี้
จะเกดิขึน้ 4-6 ชัว่โมงหลงัจากการกลนืกนิเขา้ไปซึง่แมลงสาบ
จะกลบัไปถงึรังเรยีบรอ้ยแลว้ อาเจยีนของแมลงสาบจะมเีซนธิอร์
ปนอยูซ่ ึง่เป็นทัง้ตวัดงึดดูและทรงประสทิธภิาพอยูเ่ชน่เดมิ 


