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ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า  เป็นการผสมผสานอย่าง

ลงตวัของโปรตีน ไขมนัและนก้าตาล โดยใช้

เทคโนโลยีขัน้สงู ทกาให้เกิดการรวมตวัเป็นพลงั

ในการต่อสู้สงูเป็นพิเศษ

ท่านไม่จกาเป็นต้องใช้ผลิตภณัฑใ์นปริมาณมาก

เป็นกองทพัเพ่ือให้ได้ผล 

ไฮมีน้อพธอร ์ อลัตร้า สามารถทกาได้สกาเรจ็

ด้วยการกกาจดัเป้าหมายได้จกานวนมากแต่ใช้

เหย่ือในปริมาณท่ีตกา่

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตรา้ เป็นพลงัในการกกาจดัท่ีดีท่ีสดุด้วยสตูรเฉพาะของ 

เทคโนโลยีเหย่ือขัน้สงูจากเอน็ซิสเทก็สซ่ึ์งถกูออกแบบให้ครอบคลมุการกกาจดั 

แมลงได้หลายชนิดอย่างท่ีผลิตภณัฑอ่ื์นไมส่ามารถทกาได้

องคป์ระกอบชัน้ยอด ประสิทธิภาพเข้มข้น

เครื่องบินรบหลายภารกิจ

แมลงสาบ PERIPLANETA SPP (ขนาด

ใหญ่)และตัวอ่อน

แมลงสาบเยอรมันและตัวอ่อน มดหลากหลายสายพันธุ์

สายพันธุ์

อาหารท่ีโปรดปราน
การกกาจัดด้วย 

ไฮมีน้อพธอร์ อัลตร้าTM

นก้าตาล โปรตีน ไขมัน

มดคัน   ได้

มดเอวแบนตีนขาว   ได้

มดเอวแบน    ได้

มดดกา    ได้

Green-headed    ได้

มดตะนอย   ได้

มดคันไฟ  ได้

มดขนปรก   ได้

มดวัวดินมลายู   ได้

มดเหม็น    ได้

แมลงสาบเยอรมัน    ได้

แมลงสาบอเมริกัน  
Periplaneta spp (ขนาดใหญ่)

   ได้
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ไฮมีน้อพธอร์TMอลัตร้า
กรานูล่าร ์แอ๊น แอนด์ ค้อคโรช เบทGRANULAR ANT AND COCKROACH BAITGRANULAR ANT AND COCKROACH BAIT

ไฮมีน้อพธอร์TMอลัตร้า 
กรานูล่าร ์แอ๊น แอนด์ ค้อคโรช เบทGRANULAR ANT AND COCKROACH BAITGRANULAR ANT AND COCKROACH BAIT

ไฮมีน้อพธอร์TMอลัตร้า 
กรานูล่าร ์แอ๊น แอนด์ ค้อคโรช เบทGRANULAR ANT AND COCKROACH BAITGRANULAR ANT AND COCKROACH BAIT

เป้าหมายการเข้ายึด: 
แมลงสาบอเมริกนัและตวัอ่อนทกุระยะ 
แมลงสาบเยอรมนัและตวัอ่อนทกุระยะ
มดทกุชนิด

เครื่องบินรบหลายภารกิจ:
กกาจดัมดและแมลงสาบทกุชนิด

ทกัษะท่ีจกาเป็น:
แขง็แกร่งเป็นพิเศษ
รวดเรว็เป็นพิเศษ
อร่อยเป็นพิเศษ
ทกาแบบลบัๆ

การปฏิบติัการ:
ปฏิบติัการอย่างลบัๆ
ศตัรจูะไม่ทนัระวงัการ
ปรากฎตวัของคณุ
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ไฮมีน้อพธอร ์อลัตรา้TM 
หน่วยสูร้บพิเศษ 
สมรรถภาพดีเย่ียม

ความน่าเอรด็อรอ่ยของไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้  

เมือ่รวมกบั ลคิวดิ ออยล ์เฟส รลีสิTM  ของฟิโพรนิล ท�าใหก้�าจดั

แมลงสาบไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่รวมถงึแมลงสาบขนาดใหญ่สาย

พนัธุอ์ืน่ดว้ย (Periplaneta spp.) ในความเป็นจรงิ 

จากโปรแกรมการทดสอบทีเ่ขม้งวดของเราพบวา่มนัไดผ้ลด ี

กวา่เหยือ่ชนิดเจลทีม่ฟิีโพรนิลมากกวา่ 5 เทา่

แขง็แกร่งเป็นพิเศษ

ปฏบิตักิารไดน่้าประทบัใจแมว้า่เป้าหมายจะอยูใ่นระยะตวัออ่น

ซึง่เป็นระยะทีย่ากในการควบคมุทีส่ดุ เป็นเรือ่งทีน่่าตื่นใจจรงิๆ 

เมือ่เหยือ่มฟิีโพรนิลเพยีงหน่ึงในหา้ของเจล แต่ยงัสามารถ

ท�างานไดด้กีวา่  อนัเป็นผลเน่ืองจากความน่าเอรด็อรอ่ย

ผลการทกางานท่ียอดเย่ียม

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ เป็นตวัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการควบคมุ

แมลงสาบเยอรมนั  จากรายงานการวจิยัในนิตยสารทาง

วทิยาศาสตรแ์สดงใหเ้หน็วา่แมลงสาบเยอรมนัจะหลกีเลีย่ง

อาหารทีม่คีวามแขง็มากโดยเฉพาะตวัออ่นทีม่ขีนาดเลก็และ

ขนาดกลาง เหมอืนขนมปงัทีม่กีารถกูเลีย่งสงูเมือ่เทยีบกบัเหยือ่

ทีเ่ป็นเจล ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ จงึน�าจดุน้ีมาใชก้บัแมลงสาบ

เยอรมนัทีค่อ่นขา้งเลอืกและยอมรบักบัอาหารทีเ่ป็นรปูแบบของ

ซเีรยีลเฉกเชน่การใชไ้ฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้  ในความเป็นจรงิ

การทดลองอยา่งอสิระแสดงใหเ้หน็วา่ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ จะ

ท�างานไดเ้รว็กวา่เหยือ่ลอ่แมลงสาบชนิดเจลโดยดไูดจ้ากการ

หายไปของจ�านวนแมลงสาบ

ไฮมีน้อพธอร์TM อลัตรา้  
ลิควิท ออยล ์เฟส รีลิสTM 

ประสทิธภิาพของไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ เพิม่ขึน้จากพฤตกิรรมการ

กนิอาหารของมด  โดยปกตมิดงานจะกนิอาหารทีเ่ป็นของเหลว

และจะไม่กนิเหยื่อทีเ่ป็นของแขง็ ดงันัน้มนัจงึใชข้าและบรเิวณ

ปากในการน�าเกล็ดเหยื่อกลบัไปรงัเพื่อไปให้ตวัอ่อนย่อยและ

เลีย้งตวัอืน่ๆในรงั

ส�าหรบัเหยือ่ทีเ่ป็นของเหลวหรอืเจล มดงานจะกนิเหยือ่กอ่นและ

จะสง่เหยือ่ไปใหต้วัอื่นในรงัโดย “Trophallaxis”  พฤตกิรรมการ

ส่งต่ออาหารภายในรงั  ซึง่หมายความว่าสารพษิจะลดลงเมื่อมี

การสง่ผา่นจากตวัหน่ึงไปยงัตวัถดัไป ในทางกลบักนัจะไมม่กีาร

เจอืจางของไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ เมือ่มดงานน�ากลบัไปยงัรงั ตวั

ส�าคญัทีท่�าใหเ้หน็ผล คอื เทคโนโลย ีลคิวดิ ออยล ์เฟส รลีสิTM จงึ

มัน่ใจไดว้า่มดงานไดร้บัไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ โดยตรง และไดร้บั

สารพษิจนถงึระดบัทีม่ผีล เชน่เดยีวกบัการกนิก่อนทีจ่ะยอ่ยเป็น

ของเหลวโดยตวัออ่น

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตรา้TM      
ผา่นการพิสจูน์ประสิทธิภาพ

ผลทีเ่กดิขึน้กบัแมลงสาบแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนเมือ่เทยีบกบั

ผลทีไ่ดจ้ากเหยือ่แบบแขง็ทีเ่ป็นกอ้น และแสดงถงึการดงึดดูของ

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ทีม่สีงูกว่าอย่างเหน็ไดช้ดัเมื่อเทยีบกบัตวั

อืน่ๆ ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจงึอยูเ่หนือความคาดหมาย

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตรา้TM  
ง่ายต่อการใช้งาน

ใชโ้รยโดยรอบในทกุเสน้ทางทีม่ดเดนิ เพือ่ใหไ้ดผ้ลดเียีย่มควรใช้

เมือ่มดมกีจิกรรมมากทีส่ดุซึง่จะเป็นชว่งบา่ย ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ 

ยงัสามารถใชโ้รยรอบบรเิวณกองดนิบนรงัมดไดอ้กีดว้ย แตเ่พือ่ให้

ไดผ้ลดทีีส่ดุ ไมค่วรโรยโดยตรงทีร่งั  

หา้มรบกวนมดหรอืกองดนิบนรงัมด

การใชใ้นอาคารควรใชเ้ฉพาะบรเิวณทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึไดเ้ชน่ 

รอยแตกรา้วและรอยแยก มมุผนงัและบรเิวณทางเดนิของแมลง ทัง้

ในส�านกังานและทีอ่ยูอ่าศยั จ�าไวว้า่ควรกวาดเศษของเกรด็ผง ที่

ตกหลน่หรอืใสม่ากเกนิไปทิง้

นอกจากน้ียงัสามารถเทใสใ่นสถานีเหยือ่มดหรอืแมลงสาบของ 

เอน็ซสิเทก็สไ์ด ้

ส�าหรบัแมลงสาบอเมรกินั (ตวัใหญ่) สายพนัธุ ์Periplaneta spp  

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้เป็นทางออกทีด่เีมือ่ใชบ้รเิวณรอบๆฝาปิดทอ่

ระบายน�้า ถงัดกัไขมนั และบรเิวณทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั ทีจ่ะเป็นทีอ่ยู่

ของแมลงสาบกลุม่ใหญ่

ไฮมีน้อพธอร์TM อลัตรา้ 
เทคโนโลยีเพ่ือคนรุน่ใหม่

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ เป็นอกีผลติภณัฑข์องเอน็ซสิเทก็สท์ีไ่ดม้ี

การพฒันามาสูเ่หยือ่มดและแมลงสาบชนิดเกลด็ เป็นสตูรเดยีว

ทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยเีหยือ่ข ัน้สงูTM  ในการผลติเหยือ่ทีม่คีวาม

ซบัซอ้นระหวา่งโปรตนี ไขมนั และน�้าตาล เขา้ดว้ยกนั โดยเป้า

หมายเพือ่ก�าจดัมดไดห้ลากหลายสายพนัธุ ์เชน่เดยีวกบัการ

ก�าจดัแมลงสาบทกุสายพนัธุ ์รวมถงึตวัออ่นดว้ย 

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้TM  ใชไ้ดเ้ฉพาะบรษิทัก�าจดัแมลงอยา่งมอื

อาชพีทีไ่ดร้บัใบอนุญาต จงึสามารถมัน่ใจไดว้า่คณุจะไดร้บัผล

ตอบแทนทีด่เียีย่ม

ไฮมีน้อพธอร์TM อลัตรา้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยฟิโพรนิล

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ เพิม่ประสทิธภิาพดว้ยฟิโพรนิลเพยีง

แค ่0.1 กรมัตอ่กโิลกรมั ดงันัน้ ทา่นสามารถคาดหวงัไดว้า่มด

น�าเหยือ่กลบัไปเมือ่วางเหยือ่ลอ่ไวภ้ายในเวลาไมก่ีน่าท ี ดว้ย

เทคโนโลยเีหยือ่ชัน้สงูTM ของเราจงึมัน่ใจไดว้า่ฟิโพรนิลทีเ่ป็น 

ลคิวดิ ออยล ์เฟส รลีสิTM นัน้เป็นอาหารทีเ่หมาะสม  ซึง่สิง่น้ีเป็น

ตวัการส�าคญัเน่ืองจากมดมกัจะกนิอาหารเหลวเป็นสว่นใหญ่  

ฟิโพรนิลในระดบัทีต่�่าท�าใหแ้น่ใจวา่มดจะไมถ่กูฆา่ในทนัท ีท�าให้

ฟิโพรนิลกระจายไดท้ัว่ทัง้รงั ดงันัน้จงึก�าจดัไดท้ัง้หมด ไฮมีน้อพธอร์TM อลัตรา้ 
ผลท่ีเกิดจะคล้ายกบัการส่งผา่นของไวรสัTM

เมือ่ไมส่ามารถตรวจจบัแมลงเป้าหมายได ้ฟิโพรนิลจะยงัคงผา่น

จากแมลงตวัหน่ึงไปยงัอีกตวัหน่ึงอย่างลบัๆ โดยการส่งผ่าน

ลกัษณะเชน่เดยีวกบัการแพรข่องไวรสัTM ซึง่จะท�าใหแ้น่ใจไดว้า่

จะสามารถก�าจดัมดและแมลงสาบใหต้ายไดย้กรงั

ไฮมีน้อพธอร์TM อลัตร้า
จะปกป้องคณุทัง้ใน
บา้นและนอกบา้น
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แมลงสาบอเมริกนั – ตวัอ่อนทกุระยะ

แมลงสาบอเมริกนั – ทกุระยะการเจริญเติบโต

แมลงสาบเยอรมนั – ทกุระยะการเจริญเติบโต

ระยะท่ี 1 สกาเรจ็ : 
รอคอยการนกา
กลบัไปท่ีรงัเพ่ือ
เข้าระยะท่ี 2

เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ ีควรอ่านคูม่อืบนฉลากก่อนการใชง้าน 

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตรา้ 
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภยัย่ิงขึน้เม่ือใช้กบัสถานีเหย่ือ
โดยนกาไปวางไว้บริเวณท่ีใกล้เคียงกบัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของแมลง

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ ยงัใหป้ระสทิธผิลทีด่เีมือ่ใชก้บัแมลงสาบ

เยอรมนั (Blattella germanica) ดงันัน้ทา่นจงึควบคมุแมลง

รบกวนทีย่ากต่อการก�าจดัชนิดน้ีไดด้ว้ย

0.5 กรมั/กิโลกรมั เจลฟิโพรนิล

21.5 กรมั/กิโลกรมั เจลอิมิดาโคลพริด

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า

ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า

0.5 กรมั/กิโลกรมั เจลฟิโพรนิล

0.5 กรมั/กิโลกรมั เจลอะบาเมคติน

0.5 กรมั/กิโลกรมั เจลอะบาเมคติน

21.5 กรมั/กิโลกรมั เจลอิมิดาโคลพริด

21.5 กรมั/กิโลกรมั เจลอิมิดาโคลพริด

เป้าหมายแรก :
ปนเป้ือน

เป
อร

เ์ซ
น็

ต
ก์า

รต
าย

วนัท่ี

วนัท่ี

วนัท่ี

เป
อร

เ์ซ
น็

ต
ก์า

รต
าย

เป
อร

เ์ซ
น็

ต
ก์า

รต
าย

ไฮมีน้อพธอร์TMอัลตร้า 
กรานูล่าร์ แอ๊น แอนด์ ค้อคโรช เบทGRANULAR ANT AND COCKROACH BAITGRANULAR ANT AND COCKROACH BAIT

เป้าหมายใหม่ :
ระบุ

ระบตุกาแหน่ง :
เม่ือทราบท่ีหลบซ่อนของศตัร ูสกาหรบั
แมลงสาบขนาดใหญ่ ไฮมีน้อพธอร ์
อลัตรา้ จะกกาหนด
ตกาแหน่งและ
พรอ้มเข้า
กกาจดั

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้ ผา่นการ
สัง่สมในการพฒันาและทดสอบ

หลายปี จนกระทัง่เป็นเทคโนโลยี
ทีด่ทีีส่ดุเพยีงตวัเดยีวทีจ่ะน�ามาใช้

กบัผลติภณัฑท์ีพ่สิจูน์แลว้

ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่เมือ่มดไดร้บั 
ฟิโพรนิลเขา้ไปผลทีไ่ดจ้ะเหมอืนกบัที ่

แมลงสาบไดร้บัจากเหยือ่ชนิดเจล  
ซึง่รวมไปถงึระยะตวัออ่นดว้ย

ดว้ยสว่นผสมทีล่งตวัระหวา่งไขมนั 
โปรตนีและน�้าตาล ทา่นจงึมัน่ใจไดว้า่
มนัเป็นอาหารอนัโอชะส�าหรบัมดและ

แมลงสาบ

ดว้ยการโจมตแีบบลบัๆ จะ 
เป็นการจูโ่จมเป้าหมายใน 

ต�าแหน่งทีต่่างกนัสามจดุของแมลง 
โดยฟิโพรนิลจะมปีระสทิธภิาพสงู
ในขณะเดยีวกนักย็งัคงไมส่ามารถ

ตรวจจบัได้

ไฮมน้ีอพธอร ์อลัตรา้
จะโจมตไีดม้ากกวา่การโจมตเีป้า 

หมายแบบเฉพาะตวั โดยการแพร ่
กระจายไปยงัประชากรภายในรงัของ 

มดและแมลงสาบอยา่งรวดเรว็

ความน่ากิน

ติดอาวธุด้วยฟิโพรนิล

ฝึกฝนมาหลายปี

ลิควิด ออยล ์เฟส รีลิสTMผลจากการส่งผา่นอาหารแบบไวรสัTM

และ

อ า วุ ธ พิ ฆ า ต


