
เว็นเดทตา ไนโตร

เหยื่อแมลงสาบ
ประสิทธิภาพของ IGR (Insect Growth Regulator)
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  กำจัดแหลงอาหารอื่นๆ
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ขอความขอมูลทางเทคนิค และคำแนะนำที่ระบุไวในที่นี้ ใหใชเพื่อเปนแนวทางที่จะชวยในการคัดเลือกสินคาเทานั้น และ ซูมิโตโม เคมีคอล ไมไดแสดงใหเห็น หรือใหคำ 
รับรองถึงความสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลที่ปรากฎดังกลาว ตัวสินคาและรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไวในโบวชัวรนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไมตองแจงลวงหนา 
และ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไมตองรับผิดใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากสภาพของสินคา วิธีการใชสินคา และขอมูลที่อางอิงในที่นี้อยู นอกเหนือการควบคุมของ 
ซูมิโตโม เคมีคอล ขอปฏิเสธโดยชัดแจงถึงความรับผิดท้ังหลายท้ังปวงสำหรับผลท่ีไดรับ หรือเกิดข้ึนจากการใชสินคา หรือการเช่ือถือขอมูลดังกลาว ไมมีคำรับรองของความเหมาะสม 
สำหรับวัตถุประสงคเฉพาะใดๆ ไมมีคำรับรองเกี่ยวกับการคาหรือคำรับรองอื่นใดไมวาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินคาหรือขอมูลที่ระบุไวในที่นี้ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไม 
ตองรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ หรือเกิดขึ้นโดยออม หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดจากการขายหรือการใชสินคา

ขอมูลที่ระบุไวในที่นี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับตัวสินคาที่กำหนดไวเทานั้น และไมสามารถนำขอมูลไปใชกับสินคาดังกลาวไดอีก หากสินคาดังกลาวถูกนำไปใชรวมกับวัสดุอื่นๆ 
หรือในกระบวนการอื่นใด การซื้อขายสินคาทั้งหมดจะอยูภายใตขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของการซื้อขายของ ซูมิโตโม เคมีคอล จะมอบสำเนาขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน 
ดังกลาวใหหากไดรับการรองขอ

ซูมิโตโม เคมีคอล ที่กลาวถึงนี้ หมายถึง บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล เอเชีย พีทีอี จำกัด และสาขาหรือบริษัทแมของบริษัทดังกลาว ไมวาจะมีตัวตนอยูแลวในปจจุบัน หรือ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn Bhd
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban, Negeri Sembilan Malaysia
Tel  : (606) 679 3711
Fax  : (606) 679 3698
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เว็นเดทต�า ไนโตร
ดวยประสิทธิภาพของสารสำคัญสองชนิดทำให เว็นเดทตา ไนโตร เปนเครื่องมือที่ใชในโปรแกรมการจัดการ 
ควบคุมแมลงตานทาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ใชเหยื่อที่มีสารสำคัญชนิดเดียวเปนประจำในการควบคุมแมลง

เหยื่อสวนใหญโดยทั่วไปออกฤทธิ์ในการ “ดึงดูดและฆา” แต เว็นเดทตา ไนโตร ใหแนวทางใหมแกผูประกอบ 
การกำจัดแมลง ดวยวิธีใหมในการออกฤทธิ์ถึงสามขั้นตอน:

  สารดึงดูดอย�างสูง
  ดวยเหยื่ออาหารที่อรอย เปนสิ่งดึงดูดใหเขามากินเหยื่อพิษไดมากที่สุด

  ออกฤทธิ์เร็ว
  โคลไทอะนิดิน สารสำคัญชนิดใหม ไมขับไล มีประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถฆาแมลงสาบใหตายไดอยางรวดเร็ว

  ขยายการควบคุมได�ต�อเนื่อง
  ไพริพรอกซีเฟน เปนสารควบคุมการเจริญเติบโต ยับยั้งการลอกคราบของแมลงที่ไดผลมากที่สุด
  ปองกันการเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย และทำใหแมลงสาบตัวเมียเปนหมัน - คุมกำเนิด ลดประชากร 
  แมลงสาบ และยับยั้งการกลับมาระบาดใหมไดอยางสิ้นเชิง

ออกฤทธิ์เร็ว
โคลไทอะนิดิน ออกฤทธ์ิในการฆาแมลงสาบไดอยางรวดเร็ว และมีความเปนพิษนอยมากตอสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว ทำใหประชากรแมลงสาบมากกวา 50% ตายทันที หรือใกลตายภายใน 
หนึ่งชั่วโมงหลังจากที่กินเหยื่อ และตาย 85% หลังเวลาผานไปสี่ชั่วโมง

การเปร�ยบเทียบผลประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสาบเยอรมันของ เว็นเดทต�า ไนโตร

อัตราการหยอดเหยื่อที่แนะนำ
(เสนผาศูนยกลาง 3 มม.) ปริมาณเหยื่อโดยประมาณ 0.025 กรัม

  ว�ธีหยอดเหยื่อ
   หยอดเหยื่อเปนจุด (หยด) 
   หยอดเหยื่อตามรอบแตก รอยแยก ซอกมุมตางๆ

อัตราส�วนในการหยอดเหยื่อ
เว็นเดทตา ไนโตร ควรหยอดเปนจำนวนจุด (หยด) ที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 มม. แตละจุด (หยด) 
ประกอบดวยปริมาณเหยื่อ 0.025 กรัม

ในบริเวณท่ีมีแมลงสาบชุกชุม บริเวณท่ีเจอแมลงสาบตัวใหญ ในพ้ืนท่ีท่ีสกปรก หรือรก หรือบริเวณแหลงอาหาร 
ที่ไมสามารถทำความสะอาดไดทั่วถึง ควรหยอดเหยื่อในอัตราที่สูงขึ้น

ขยายการควบคุมได�ต�อเนื่อง - 
ประสิทธิภาพของ IGR (Insect Growth Regulator)
สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารยับยั้งการลอกคราบ (IGR) เหมาะสำหรับใชกับแมลง อยางแมลงสาบ 
เนื่องจากเปนแมลงที่พัฒนาความตานทานตอยาฆาแมลงไดอยางรวดเร็ว เมื่อวางเหยื่อสำหรับแมลงสาบที่มี 
สวนผสมของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไนการด หรือ ซูมิลาฟ ในบริเวณแหลงหลบซอน หลังอุปกรณ 
เครื่องครัว เตา ใตซิงคน้ำ ตู และอื่นๆ สารควบคุมการเจริญเติบโต จะทำลายวงจรชีวิตของแมลงสาบ เห็นผล 
ในการควบคุมที่ดีขึ้น ลูกคาอาจเห็นแมลงสาบตัวเต็มวัยที่ผิดปกติ (ปกบิดเบี้ยว) หลังจากไดกินเหยื่อ แมลงสาบ 
เหลานี้ ไมสามารถแพรพันธุตอไปได

ควบคุมแมลงที่สำคัญ
แมลงสาบอเมริกัน 
American cockroach

แมลงสาบเยอรมัน 
German cockroach

แมลงสาบเฟอรนิเจอร 
Brown Banded cockroach

เว็นเดทตา ไนโตร เกาะติดไดงายบนพื้นผิวที่ไมมัน และพื้นผิวที่ไมมีฝุน คงสภาพเปนหยดอาหารที่อรอยเปน 
พิเศษสำหรับแมลงสาบไดหลายเดือน

  แนวทางขนาดของหยด หร�อ จ�ด หนึ่งจ�ด –
         3 มม. เสนผาศูนยกลาง

อัตราการชุกชุม
ของแมลงสาบ    

ทั่วไป

ปานกลาง

มาก

จำนวนจุด หรือหยด/พื้นที่ 10 ตร.ม

 0.25 – 0.50 กรัม = 10 – 20 หยด

 1 – 3 กรัม = 40 – 120 หยด

 6 – 12 กรัม = 240 – 480 หยด

จำนวนจุด หรือหยด/พื้นที่ 1 ตร.ม

1 – 2  หยด

4 – 12 หยด

24 – 48 หยด


