






























Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Advion® Ant Gel bait is an insecticide, that contains 0.05% 
indoxacarb, in the form of a ready to use bait 

for the control of ants
اأدفيون® لمكافحة النمل هو  مبيد ح�سري على �سكل طعم جل جاهزللإ�ستخدام 

يحتوي على 0,05 ٪ اندوك�ساكارب لمكافحة اأنواع عديدة من النمل 

ا�ستيراد و توزيع:

- االأردن /االخ�صائيون لمكافحة اآفات ال�صحة العامة 

هاتف: 0096265939897   -   رقم الت�سجيل: 

- المملكة العربية ال�سعودية / �سركة االآالت و المواد الزراعية 

المحدودة/ هاتف 00966126520471

رقم الت�سجيل: 

- االإمارات العربية المتحدة / �سركة المواد الزراعية 

المحدودة  هاتف 0097137641064 - رقم الت�سجيل: 1708

- قطر / �سركة المواد الزراعية المحدودة - 

هاتف: 0097444680830

- جمهورية لبنان / �سركة المواد الزراعية )مقدادي( - 

هاتف: 009611611214 -  رقم الت�سجيل:

- �سلطنة عمان / �سركة المواد الزراعية المحدودة  - 

هاتف: 0096824485037

Imported and distributed by:
Jordan / Contra (Specialists for Pest Control) 
Tel: 0096265939897 - Reg. No.: 

- Saudi Arabia / Agricultural Machinery & 
Materials Co. Tel.: 00966126520471 
Reg. No.: 

- United Arab Emirates / Agricultural Materials & 
Co. Ltd. Tel.: 97137641064 - Reg. No.: 

- Qatar / Agricultural Materials Company
Tel.: 0097444680830

- Lebanon Agricultural Materials Company 
S.A.L Tel.: 009611611214 - Reg. No.:

- Oman  / Agricultural Materials Company
Tel.: 0096824485037

L1005674 GCC/02U                                               PPE 4046969

4 x 30 gr. x 4 30 غرام 

 للإ�ستخدام كمبيد ح�سري فقط و من من قبل العمال المهنيين فقط.

مادة فعالة )اندوك�ساكارب(    0,05 ٪ الرتكيب: 

٪ 99,95 مواد حاملة    

اأدفيون جل �سد النمل هو مبيد ح�سري على �سكل طعم جل جاهز للإ�ستخدام 

يحتوي على 0.05 ٪ اندوك�ساكارب لمكافحة اأنواع عديدة من النمل بما فيها: النمل 

الأ�سود اأو نمل الحدائق، نمل الفرعون، نمل الأرجنتين و نمل ال�سبح، بالإ�سافة الى 

مكافحة الأنواع التالية: نمل النجار،  نمل البهلوان، النمل الأحمر، نمل المجنون، 

نمل الراأ�س الكبير و نمل الر�سيف.

الخوا�س

اأدفيون جل �سد النمل هو مبيد ح�سري على �سكل طعم جل جاهز للإ�ستخدام لمكافحة اأنواع 

عديدة من النمل.  التاأخير الطفيف بمعدل الوفيات المت�سبب من قبل المادة الفعالة اأندوك�ساكارب 

ي�سمح للنمل بالتهام الطعم و العودة اإلى ملجئها و نقل الطعم اإلى داخل مخائبها و تلوث غيرها من 

النمل عن طريق تبادل الطعم من خلل االأع�ساء التنا�سلية للم�ستعمرة مما يوؤدي اإلى اإنخفا�ض  

كبير في م�ستوى االإ�سابة و الموت للملكة و الق�ساء على هذا الوباء.

طرق الإ�ستخدام

ي�ستعمل وفقًا للتو�سيات، يجب قراءة و اتباع تعليمات االإ�ستخدام و التحذيرات و االإحتياطات.

ن�سب الإ�ستخدام لجميع الإ�ستعمالت

- الحد االأدنى: تو�سع نقطتان جل في كل متر مربع واحد.

- يمكن زيادة الن�سب اإلى 5 نقاط في متر مربع واحد في حالة االإ�سابة ال�سديدة.

- االإ�ستعماالت ال�سغيرة المتعددة للطعم �سمن م�ساحة محددة هي اأكثر فعالية من االإ�ستعمال 

الواحد اأو ا�ستعمالين من كميات كبيرة.

- في بع�ض الحاالت طبقة رقيقة �سغيرة من الطعم الجل ذات الحجم: 3 ملم عر�ض و 

5 �سم طول قد تكون منا�سبة.

ملحظة:

- بقعة الجل قطرها 5 ملم تزن حوالي 0.1 غرام.

- بقعة الجل قطرها 10 ملم و تزن حوالي 0.5 غرام.

- طبقة رقيقة �سغيرة من الطعم الجل ذات الطول 5 �سم و العر�ض3 ملم تزن حوالي 0.4 غرام.

- يجب فح�ض االأماكن المعاملة دوريًا لمراقبة االإ�ستهلك و الجاذبية للطعم و اإعادة المعاملة 

ح�سب الحاجة.

- عندما يوجد م�سدر م�ستمر للإ�سابة يجب اإن�ساء مراكز دائمة للطعم و تجديد المعاملة ح�سب 

الحاجة.

ال�سركة المنتجة: �سينچنتا لوقاية المزروعات، بازل/�سوي�سرا

بلد المن�ساأ: الواليات المتحدة االأمريكية

في حالة الطوارئ  رجاء االإت�سال بمركز معلومات ال�سمية ال�سوي�سري /

 هاتف: 0041442515151 )24 �ساعة(.

For use only as an insecticide and by professional 
operators only.

Composition:    Indoxacarb                0.05 %
                           Inert ingredients:          99.95 %

Advion® Ant Gel bait is an insecticide, that contains 0.05% 
indoxacarb, in the form of a ready to use bait for the control of 
ants, including Black or garden ant (Lasius niger), Pharaoh ant 
(Monomorium pharaonis), Argentine ant (Linepithema humile), 
Ghost ant (Tapinoma melanocephalum). 
Other ant species controlled include: Camponotus spp, Crema-
togaster spp,Myrmica rubra, Paratrechina longicornis, Pheidole 
megacephal & Tetra -morium spp.

GENERAL INFORMATION
Advion® Ant Gel bait is specifically formulated to be attractive to 
a wide range of pest species of ants.
The slight delay in mortality caused by the active
ingredient, indoxacarb, allows foraging ants to
consume the bait and return to the nest site to
contaminate other ants via sharing of the bait with reproductive 
members of the colony, resulting in significant reduction in infesta-
tion levels, death of the queen and elimination of the infestation.

DIRECTIONS FOR USE
Use only as directed. Read this entire label and
follow all directions for use and follow all warnings and precau-
tions.

TREATMENT RATES FOR ALL USES
• apply a minimum of 1 spot of gel per m2.
• an increased number of spots of gel (up to 5 per m2) may be 
required under conditions of heavy ant infestation.
• several small applications of bait within an area
are more effective than 1 or 2 applications of large quantities.
• In some cases a thin bead of gel bait, 3 mm wide and 5 cm long, 
may be appropriate.

NOTE:
• A spot of gel bait of 5 mm diameter weighs approximately 0.1 g.
• A spot of gel bait of 10 mm diameter weighs approximately 
0.5 g.
• A thin bead of gel bait 5 cm long & 3 mm wide weighs approxi-
mately 0.35 g.
• Bait placements should be inspected periodically for consump-
tion or attractiveness and reapplied as needed.
• Where a continuous source of re-infestation is present, establish 
permanent bait stations and replenish as needed.

Manufacturer: Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland
Country of Origin: United States of America

أدفيون ® لمكافحة النمل
       طعم جل



اختيار مناطق العالج:

- يمكن ا�صتخدام اأدفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير في الأماكن الداخلية اأو الخارجية 

بتطبيق نقطة من الجل اأو المعاملة داخل ال�صقوق و الفجوات في المنازل ال�صكنية، المن�صاآت 

ال�صناعية، المكاتب، المخازن، المطابخ، الم�صت�صفيات، المدار�س، الفنادق، الحافالت، الثكنات 

الع�صكرية، الموؤ�ص�صات و كذلك كل من الأماكن الأخرى الموبوؤة بال�صرا�صير.

- ي�صتخدم اأدفيون طعم جل مكافح ال�صرا�صير لمعاملة كافة المناطق التي يرتادها ال�صرا�صير 

بين مختلف عنا�صر البناء، و بين المعدات و الأر�صيات و الفتحات الموؤدية الى فراغات و م�صاحات 

فارغة في الأر�صيات و الجدران و ال�صقوف و اأر�صيات المعدات، و القواعد و حول الأنابيب و 

ال�صباكة، الأبواب و النوافذ و كذلك وراء و تحت الأجهزة الكهربائية و الكمبيوترات ، الخزائن، 

المغا�صل، في ال�صفن، الطائرات و الحافالت و القطارات و غيرها من المعدات و الأماكن التي 

التي يتردد عليها ال�صرا�صير.

- يمكن اأي�صًا و�صع اأدفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير داخل محطات طعوم مخ�ص�صة للطعم، 

على اأن تركز هذه المحطات في المناطق التي تن�صط فيها ال�صرا�صير.

تو�سيات الإ�ستعمال في الآماكن المغلقة:

- ينبغي فح�س المناطق الم�صابة بدقة لتحديد م�صتويات الإ�صابة ب�صكل عام و مواقع منافذ 

و�صول ال�صرا�صير و ايوائها و الآماكن المنا�صبة للمعاملة و تطبيق المبيد.

- يو�صع اأدفيون طعم جل مكافح ال�صرا�صير في اآماكن بعيدة عن متناول الأطفال و الأ�صخا�س 

الغير المتاأهلين و الحيوانات.

- ي�صتخدم  اأدفيون طعم جل مكافح ال�صرا�صير  في الآماكن الداخلية المغلقة لتخزين العلف و 

المواد الغذائية و غيرها من اآماكن التخزين بتطبيق نقطة من الجل اأو المعاملة داخل ال�صقوق و 

الفجوات في المنازل ال�صكنية و المن�صاآت ال�صناعية و المكاتب و المخازن و المطابخ التجارية و 

الم�صت�صفيات و المدار�س و الفنادق و الحافالت و القطارات و الموؤ�ص�صات التجارية و في الآماكن 

الموبوؤة بال�صرا�صير.

تو�سيات الإ�ستعمال في الآماكن الخارجية:

- ينبغي فح�س المناطق الم�صابة بدقة لتحديد مواقع منافذ و�صول ال�صرا�صير و اإيوائها و 

محاولة منع و�صولها مرة ثانية.

- يو�صع اأدفيون طعم جل مكافح ال�صرا�صير كنقاط او طبقات رقيقة من الطعم على مواقع 

مداخل الآفات على خط النوافذ و الأبواب، و بين عنا�صر البناء و مجالت ال�صرف ال�صحي و 

على طول الجدران، و مناطق حفظ النفايات، و غيرها من المواقع و الأماكن المنا�صبة لإيواء 

ال�صرا�صير.

تحذير:

- يحفظ بعيدًا عن الطعام و علف الحيوانات.

- ل تلوث المياه و المواد الغذائية و العالف عند التخزين او التخل�س من بقايا المبيد .

- احفظ المبيد في عبواته ال�صليه محكمة الغالق و في مكان اآمن.

- ابعد المبيد عن متناول الطفال و ال�صخا�س الغير المتاأهلين و الحيوانات.

- تجنب معالجة الماكن التي ي�صهل الو�صول اليها من قبل الطفال و الحيوانات الآليفة.

- في حالة الت�صمم ا�صت�صر الطبيب و اطلعه على هذه البطاقة.

- اغت�صل جيدا بالماء و ال�صابون بعد ا�صتخدام المبيد.

الحتياطات:

- تجنب ا�صتعمال ادفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير على الماكن المعالجة موؤخرا بمبيد 

كيماوي طارد.

- الماكن المعالجة بمبيد ادفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير ل تعامل بمبيد ر�س كيماوي اخر.

- تجنب ا�صتعمال ادفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير على الماكن التي يتم غ�صلها ب�صكل 

م�صتمر مثل ال�صدوع و ال�صقوق على الطاولت او الم�صطحات المخ�ص�صه لتح�صير العلف و الطعام 

لأن من الممكن اإزالة الطعم من قبل الغ�صيل.

- تجنب ا�صتعمال ادفيون طعم جل لمكافحة ال�صرا�صير على ال�صطح التي تتجاوز درجة الحراره 

50 درجه مئويه لأن ذلك يت�صبب ب�صيالن الطعم و فقدان فعاليته ت�صمل هذه ال�صطح، المواقد و 

الفران ، الم�صاوي، اغطية الدخان، حمامات البخار، م�صابيح الحرارة، محام�س البن، انابيب 

البخار، المحام�س ، المخابز الكهربائية، المقالي، غ�صالة الواني و خراطيم المياه ال�صاخنه.

الإ�سعافات الوليه: 

- تاأكد من وجود عبوة المبيد و البطاقة عند الإت�صال بمركز الت�صمم اأو ا�صت�صارة الطبيب او 

المراكز ال�صحي و عند العالج.

- ل تعطي اأي �صئ عن طريق الفم ل�صخ�س فاقد الوعي.

- في حالة الإ�صتن�صاق: ل يوجد اأخطار تتطلب اإجراء اإ�صعافات اأولية خا�صة، و لكن يمكن مراجعة 

الطبيب في حال التعر�س الطويل لالإ�صتن�صاق.

- في حال مالم�صة الجلد: ل يوجد ما يتطلب اإجراء اإ�صعافات اأولية خا�صة، يغ�صل الجلد بالماء و 

ال�صابون و ا�صت�صارة الطبيب في حالة الح�صا�صية.

- في حال مالم�صة العين: ل يوجد اآخطار تتطلب اإجراء اإ�صعافات اأولية خا�صة، و لكن تغ�صل العين 

بالماء جيدًا  و هي مفتوحة لمدة 15-20 دقيقة و اإ�صت�صارة الطبيب.

- في حال ابتالع المبيد: ل يوجد اإخطار تتطلب اإجراء اإ�صعافات اأولية خا�صة، ل ت�صبب التقيوؤ دون 

ا�صت�صارة الطبيب، يغ�صل الفم بالماء و ا�صت�صارة الطبيب عند ال�صرورة.

التخزين و التخل�ص من عبوة المبيد:

ل تلوث المياه و المواد الغذائية و الأعالف عند التخزين او التخل�س من بقايا المبيد.

يخزن المبيد في الآماكن الباردة و الجافة بعيدًا عن متناول الأطفال و الحيوانات الأليفة.  ل 

تخزن المبيد في �صوء ال�صم�س المبا�صر  و في درجات حرارة ل تتجاوز 35 درجة مئوية.

يجب التخل�س من عبوات المبيد وفقًا لالأنظمة الوطنية و المحلية، ل تلوث مجاري المياه و البرك 

و القنوات و الأغذية اأو الأعالف بالمبيد اأو موزع الجل الفارغ ، يجب عدم اإعادة ا�صتعمال العبوات 

الفارغة و موزع المبيد اأو اإعادة ملئها ثانيًا.

اإدارة مقاومة الح�سرات للمبيد:

- من اأجل تقليل خطر مقاومة الح�صرات )اإما ف�صيولوجية اأو �صلوكية( فمن الم�صتح�صن ان ل 

يتم ا�صتخدام اأدفيون طعم جل مكافح ال�صرا�صير على وجه الح�صر في برنامج الق�صاء على 

ال�صرا�صير.

- ينبغي ان ي�صتخدم هذا المبيد كجزء من برنامج ا�صتئ�صال الذي ي�صتخدم المنتجات التي 

تحتوي على مواد فعالة ذات طريقة عمل مختلفة لتلك التي يعمل بها اندوك�صاكارب المادة الفعالة 

المكونة لمبيد اأدفيون جل مكافح ال�صرا�صير. 

ا�ستيراد و توزيع:

- الأردن / رقم الت�صجيل:

الخ�صائيون لمكافحة اآفات ال�صحة العامة

المملكة العربية ال�صعودية / رقم الت�صجيل:

�صركة الآلت و المواد الزراعية المحدودة/ هاتف 00966126520471

- الإمارات العربية المتحدة / رقم الت�صجيل: 1708

�صركة المواد الزراعية المحدودة /  هاتف:  0097137641064

- قطر / رقم الت�صجيل:

�صركة المواد الزراعية المحدودة - هاتف: 0097444680830

- جمهورية لبنان / رقم الت�صجيل:

�صركة المواد الزراعية )مقدادي( - هاتف: 009611611214

- �صلطنة عمان / رقم الت�صجيل:

�صركة المواد الزراعية المحدودة  - هاتف: 0096824485037

© حقوق الطبع محفوظة ل�صركة �صينچنتا لوقاية المزروعات 2016

SELECTION OF TREATMENT AREAS:
• Advion® Ant Gel bait can be used indoors or outdoors ap-
plied as a spot or crack and crevice treatment within residential 
homes, industrial facilities, offices, warehouses, commercial 
kitchens, hospitals, schools, nursing homes, hotels, buses, 
trains, aircraft, retail and commercial establishments as well as 
other areas infested with ants.
• Advion® Ant Gel application sites can include cracks & 
crevices along walls or floors, behind or under equipment or 
appliances, under tables, within framing of tables or furniture, 
around sinks, within or near garbage collection areas, attics, 
crawl spaces and crevices in cabinets.
• Advion® Ant Gel Bait can also be placed inside approved bait 
stations, or similar devices, and said devices should be placed in 
areas where ants are active.
a. Indoor use directions:
• Infested areas should be carefully inspected to determine 
overall infestation levels, locations of foraging, nesting areas and 
most appropriate application points.
• Advion® Ant Gel bait should be applied to areas out of reach of 
children, uninformed persons and animals.
• Advion® Ant Gel can be used indoors in both food/feed 
storage areas & non-food/non-feed areas, applied as a crack & 
crevice treatment in and around residential homes, industrial
facilities, offices, warehouses, commercial kitchens, hospitals, 
schools, nursing homes, hotels, buses, trains, aircraft, retails and
commercial establishments, or at suitable placement sites where 
ants forage.
b. Outdoor use directions:
• a thorough inspection around a structure may reveal areas 
where ants are gaining access; attempts should be made to 
remove the access. 
• Advion® Ant Gel should be applied as a spot or thin bead 
to pest entry sites such as along windows, doors, between 
construction elements, sewer areas, adjacent trees, along or be-
tween brickwork which harbour ants, along walls, garbage hold-
ing areas or suitable placement sites acting as ant harbourages.

WARNINGS
• Store away from food and foodstuffs.
• Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
• Keep in original container, tightly closed, in a safe place.
• Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
• Avoid treating areas that are easily accessible to children and 
pets.
• In case of poisoning, seek medical advice (show this label to 
the physician).
• Wash thoroughly with soap and water after handling.

PRECAUTIONS
• Avoid applying Advion® Ant Gel bait to surfaces recently 
treated with repellent sprays.
• Surfaces treated with Advion® Ant Gel should not be treated 
with repellent sprays.
• Do not apply to surfaces that food contacts, nor allow open 
foods to contact gel material.

• Do not apply Advion® Ant Gel bait to areas that are routinely 
washed such as cracks and crevices in tops of tables, food / 
feed preparation and prepared food holding surfaces as bait 
could be removed by the washing.
• Do not apply Advion® Ant Gel bait to surfaces where the tem-
perature exceeds 50°C as this could cause the bait to liquefy and 
lose effectiveness. Examples of such surfaces include,
but are not limited to, parts of stoves, ovens, grills, fume hoods, 
saunas, heat lamps, coffee urns, steam tables, toasters, fryers, 
dishwashers and hot water pipes.

FIRST AID TREATMENT
Have the product container or label with you when calling a 
poison control centre or doctor, or going for treatment.

STORAGE AND DISPOSAL
• Do not contaminate water, food or feed by storage and 
disposal.
• Store in cool, dry place inaccessible to children and pets. Do 
not store in direct sunlight and do not store at temperatures 
exceeding 35°C.
• Dispose of in accordance with local and national regulations. 
Do not contaminate water ways, ponds, ditches, food or feed 
with gel bait or empty dispenser. If empty, do not reuse or refill 
the bait dispenser.

INSECT RESISTANCE MANAGEMENT
• in order to minimise the risk of insect resistance (either physi-
ological or behavioural) it is recommended that Advion® Ant Gel 
bait is not used exclusively in a ant elimination programme.
• this product should rather be used as part of an eradication 
programme that utilises products containing an active ingredient 
with a mode of action different to that of indoxacarb, the active
ingredient in Advion® Ant Gel bait.

S35 - This material and its container must be
disposed of in a safe way.
S61 - Avoid release to the environment. Refer to
special instructions/ Safety data sheets.

Imported and distributed by:
- Jordan / Reg. No.:
Contra (Specialists for Pest Control) - Tel: 0096265939897
- Saudi Arabia / Reg. No.: 
Agricultural Machinery & Materials Co. Tel.: 00966126520471
- United Arab Emirates / Reg. No.: 
Agricultural Materials & Co. Ltd. Tel.: 97137641064
- Qatar / Agricultural Materials Company Tel.: 0097444680830
- Lebanon / Reg. No.:
Agricultural Materials Company S.A.L Tel.: 009611611214
- Oman  / Agricultural Materials Company Tel.: 0096824485037

Manufacturer: Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland
Country of Origin: United States of America
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