
 

 سم مگس آجیتا

 

 !مگس ها امانتان را بریدهاگر تهاجم 

 !اگراستفاده از سموم بی کیفیت و بی اثر، نا امید و خسته تان کرده است

 !اگر فکر می کنید راهی برای مقابله با این آفات وجود ندارد

 .به شما توصیه می کنیم مطالب زیر را مطالعه کنید

 .نگران نباشید، ما اینجاییم تا مگس ها را از زندگیتان حذف کنیم

از وزوز گوش خراش و آزار دهنده آن هاست، زیرا این  مگس آفتی بسیار مزاحم و فوق العاده آلوده است، مزاحمت های مگس ها فراتر

که فهمیدیم با دشمنی تا دندان  منزله یک بمب بیولوژیکی محسوب و مبارزه با آن ها را جنگ میکروبی نامید، حال حشرات را می توان به

 .ستمگس ها ا با آن ها برویم، سم مگس کش آجیتا قوی ترین سالح شناخته شده در مبارزه با م باید با سالحی قوی به جنگمسلح سروکار داری

 معرفی مگس کش پودری آجیتا

در نتیجه  Agita .است” مگس“ترین حشره جهان، یعنی  سم مگس کش آجیتا دستاوردی جدید از دانش بشری برای مبارزه با فرصت طلب

مراحل تولید و عبور از مسیر  داروسازان و حشره شناسان جهان فرموله شده است، این سم پس از به پایان رسیدن جرب ترینهمکاری م

 .جهانی عرضه می شود طوالنی آزمایشات کنترل کیفیت، به بازارهای

از شر جمع کثیری از مگس های مزاحم رهایی کمترین زمان، شما را  می توان سم آجیتا را مستقیم ترین راه نابودی کامل مگس ها نامید که در

 .می بخشد

کیلویی و نیم کیلویی پلمپ شده عرضه می  ۱سم مگس کش آجیتا به صورت پودری قابل انحالل و کرم رنگ در بسته بندی های اورجینال 

 .شود

 ترکیبات سازنده سم مگس آجیتا

جنسی جاذب مگس استفاده شده که مؤثرترین حشره کش های از بین  مون هایدر ساخت و تولید سم آجیتا از مواد تریکوسن ، اتوفن و برخی فر

تله هوشمندی بدل کرده که هیچ مگسی چه نر  جهان هستند، فرومون های جنسی مگس به کار رفته در ترکیب این سم، آن را به برنده مگس در

 .کشانند ندارند، چرا که این فرومون ها، مگس ها را هیپنوتیزم کرده و به کام مرگ می و چه ماده، شانس گریز از آن



 مقادیر مصرفی برای رنگ آمیزی سطوح جهت از بین بردن مگس های بالغ

 مناسب و درجه غلظتحجم متناسبی از آب ترکیب کنید تا سوسپانسیونی با پایداری  جهت عملکرد مؤثر، مقدار مناسبی از سم آجیتا فالی را با

آجیتا را بر سطوح مورد نظر رنگ آمیزی کنید. در حالت کلی  تهیه شود به نحوی که بتوانید به راحتی با استفاده از یک برس سم مگس کش

تهیه کشنده مگس با درجه غلظت مناسب  میلی لیتر آب؛ یک محلول ۱00دبلیو جی" به ازای هر  ۱0از سم آجیتا فالی "  گرمی ۱25یک نسبت 

 .پوشش قرار می دهد می کند که به طور مؤثری سطوح را تحت

  

جی" این است که به دلیل طبیعت فوق العاده جاذب فرموالسیون طعمه آجیتا،  دبلیو ۱0یکی از خواص منحصر به فرد سم مگس آجیتا فالی " 

مؤثر قرار دهید نه کل سطح و در واقع همین  ونکافی است درصد کوچکی از سطح یا دیواره مورد نظر را تحت پوشش این سوسپانسی فقط

 .چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان مقرون به صرفه می کند خاصیت استفاده از این سم مگس را

 .ئیدنما دبلیو جی" را با مقادیر مناسبی آب ترکیب نموده و اعمال ۱0آجیتا فالی "  در حالت کلی جهت استفاده روزانه حداکثر نیم کیلوگرم از

  

 دبلیو جی" جهت رنگ آمیزی 10راهنمای ترکیب سم طعمه مگس آجیتا فالی " 

 .مقادیر داده شده به ترتیب بر حسب مقادیر مورد نیاز سم، مقادیر آب ترکیبی و سطوح تحت پوشش هستند

 متر مربع 20میلی لیتر،  40پنجاه گرم، 

 متر مربع 40میلی لیتر،  80صد گرم، 

 متر مربع ۱00میلی لیتر،  200دویست و پنجاه گرم، 

 متر مربع ۱60میلی لیتر،  320چهار صد گرم، 

 متر مربع 400میلی لیتر،  800یک کیلوگرم، 

  

 جهت استفاده به صورت اسپری

 .میلی لیتر آب ترکیب نمائید تا سمی با درجه غلظت مناسب تهیه شود ۱000گرمی از سم آجیتا را به ازای هر  ۱25یک نسبت 

 :دبلیو جی" به صورت اسپری ۱0مای استفاده از سم طعمه مگس آجیتا فالی " جدول راهن

  

 مقادیر مورد نیاز سم، مقادیر آب مورد نیاز

 میلی لیتر 400پنجاه گرم، 

 میلی لیتر 800صد گرم، 

 میلی لیتر 2000 دویست و پنجاه گرم،

 میلی لیتر 3200چهار صد گرم، 



 میلی لیتر 8000یک کیلوگرم، 

  

سقف ها اعمال کنید. در این روش نیز کافی است فقط درصد کمی از سطوح را  سوسپانسیون را با یک اسپری استاندارد به سطوح دیواره ها و

 .پوشش سم مزبور قرار دهید تحت

  

 هشدارها

سطوحی که به طور مرتب در  خانگی، حیوانات اهلی و وحشی باشد و همچنین در این سم را در نقاطی که دور از دسترس کودکان، حیوانات

 .با طیور، دام ها و کارگران نباشد، به کار برید تماس

 .به هنگام اعمال، از دستکش مناسب استفاده نموده و در صورت تماس با سم آجیتا فالی بالفاصله محل مربوطه را با آب کافی بشویید

  

 توضیحات

 .اری ها و تمامی مکانهایی که مگس ها جوالن میدهندجهت کنترل جمعیت مگس ها در آغل ها، دامداری ها و مرغد

 ( تریکوسین9 –با ماده جاذب جنسی )زد 

 ماده پودری با قابلیت انحالل در آب

 سال 2ماندگاری تا 
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