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ทำไมควรเลือก เอ็กซ�เทอม?
• ไดผลเร็ว
• ติดตั้งงาย ไมตองสัมผัสถูกสารเคมี
• ไมตองขุดเจาะ /ฉีดพนสารเคมี
• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเปนอาหารอันโอชะของปลวก

หา เอ็กซ�เทอม ได�ที่ไหน? อย�างไร?

เอ็กซ�เทอม สามารถหาไดจากบริษัทผูเชี่ยวชาญกำจัดแมลง 
ที ่ไดรับการอบรมและแตงตั ้งใหเปนผู แทนในการจัดการ 
แกปญหาในการกำจัดปลวกดวย เอ็กซ�เทอม โปรดติดตอวันน้ี 
เพ่ือการสำรวจ ตรวจสอบปลวกฟรี อยาปลอยใหบานของคุณ 
เปนอาหารของปลวก กอนที่จะสายเกินไป!!

ผู�แทนติดตั้ง

ปลวก



ปลวก
ตัวทำลายล�างอย�างเง�ยบเชียบ

ปลวกเปนสัตวสังคมที่มักอยูรวมกันเปนกลุมใหญ 
ภายในรัง ชอบที่มืด และอับชื้น โดยมีปลวกงาน 
ทำหนาที่เก็บสะสมอาหาร และปอนอาหารให 
นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และ 
ปลวกตัวออนที่เกิดใหม

จะรู� ได�อย�างไรว�าเป�นปลวก?

บางคร้ังอาจเกิดความสับสนระหวางปลวก (แมลงเมา) 
และมดบิน แตเราใชลักษณะทางกายภาพ แยกความ 
แตกตางของแมลงได

หนวด : ปลวกจะคลายลูกปดตอกันเปนเสนตรง 
  ขณะที่มดเปนทรงหักศอก

ปก : ปกของปลวกมีขนาดเทากันทั้งหมด 
  แตมดจะมีปกหนายาวกวาปกหลัง

เอว : ปลวกมีเอวหนา และตรง 
  เอวของมดมีลักษณะคอดมากกวา

อะไรคืออาหารของปลวก?

อาหารของปลวกใตดินจะเปนไม โดยเฉพาะและวัสดุท่ีมีเซลลูโลสของไม 
ในลำไสของปลวกมีโปรโตซัวที่ผลิตเอนไซมสำหรับการยอยเซลลูโลส 
ปลวกสามารถกัดฉีกไมชิ้นเล็กๆ ดวยฟนกราม ลักษณะเหมือนเลื่อย 
ปลวกมักเขาทำลายอาคาร และไมแปรรูป วงกบประตู, วงกบ หนาตาง, 
กรอบบัวของพ้ืนอาคาร, ฝาเพดาน, พ้ืนไมปารเก, วอลเปเปอร, พลาสติก, 
วัสดุที่ทำจากกระดาษ และใยผาตางๆ ผลของการทำลาย และกัดกิน 
ของปลวก จะสูญเสียโครงสรางอันสวยงามของไม พื้น พรม รูปภาพ 
หนังสือ เสื้อผา เครื่องเรือน และกระดาษที่มีคา

จะรู� ได�อย�างไรว�าปลวกข�้นบ�านแล�ว?

ปลวกจะไมขึ้นมาเดินบนพื้นผิวเพื่อหาอาหาร สวนใหญคุณจะพบ 
ตัวปลวกก็ตอเมื่อมันไดเขามาแลว อยางไรก็ตามคุณสามารถดูไดจาก 
พฤติกรรมดังตอไปนี้ ซึ่งเปนสัญญานเตือนวาอาจจะมีปลวก
• มีแมลงเมาในบาน หรือรอบๆบาน โดยเฉพาะใกลแสงไฟ หลังจาก 
 ฝนตก
• พบทางเดินปลวกจากพ้ืนดินเขาสูตัวบาน หรือข้ีดิน เปนทางบนพ้ืน 
 กำแพง
• พบปกแมลงเมาที่สลัดออกอยูใกลประตูและกรอบหนาตาง
• สีที่ทาบนผิวไมโปรงรอน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
• มีเสียงการเคลื่อนไหวอยางวุนวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม

ทำไมควรใช�เหยื่อกำจัดปลวก?

การใชน้ำยากำจัดปลวกโดยวิธีอัดลงดิน ตองใชการขุดเจาะใหเปนรู 
ภายในบริเวณบานและนอกบาน ทั้งยังตองใชน้ำยาเคมีในปริมาณ     
ที่มากเพื่ออัดลงไปใตดินน้ำยาเคมีเหลานี้มีฤทธิ์ตกคาง และสามารถ 
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

ระบบเหย่ือกำจัดปลวก จะเปนวิวัฒนการใหมในการกำจัดปลวก ระบบน้ี 
ประกอบดวยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใสใตผิวดินรอบๆ บาน ภายใน 
พลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม กระดาษ กลองกระดาษ หรือวัสดุ 
ที ่ทำจากเซลลูโลส ซึ ่งจะทำหนาที่ “สังเกตการณ” ตรวจดูปลวก 
เมื่อปลวกเขามากินอาหารเหลานี้แลว ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป

นอกจากสถานีใตดินที่วางสังเกตการณอยูรอบบานแลว การวางเหยื่อ 
สำหรับสถานีบนดินใหตรงจุดที่พบปลวก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
กำจัดปลวกใหดีย่ิงข้ึน และเหย่ือกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน จะเร่ิม 
ทำงานหลังจากการติดตั้ง

เหยื่อจะมีผลตอปลวกงานมาก เมื ่อมันไดพบเหยื่อแลว จะแจงให 
พรรคพวกในรังรู วามีแหลงอาหาร การแจงขอความนี้จะผานทาง 
ฟโรโมนของปลวกงานที่เดินเปนทางมาจากรัง ดังนั้นปลวกงานตัวอื่น 
ก็จะเดินตามทางกลิ่นฟโรโมนนี้มายังแหลงอาหารใหม

สารออกฤทธิ์ที่อยู�ในเหยื่อกำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ที่ใชในเหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ: 
สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulators - IGRs) 
และตัวควบคุมการปลอยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเปน 
โฮโมนเฉพาะ สำหรับแมลงในเหย่ือกำจัดปลวก สารน้ีจะยับย้ังไมให 
ปลวกลอกคราบซึ่งรู จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ 
(Chitin Synthesis Inhibitors - CSI) หลังจากปลวกไดกินเหย่ือท่ีมี 
สารยับย้ังการลอกคราบ ปลวกไมสามารถลอกคราบไดอยางสมบูรณ 
ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง
เหย่ือจะไมฆาปลวกโดยทันที เพราะปลวกตองใชเวลาในการนำเหย่ือ 
ไปแบงปนกัน ทำใหเกิดการกระจายเหยื่อภายในรัง และคอยๆ 
ตายกันในที่สุด

• เอ็กซเทอม คือนวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหมที่ใหผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตาม 
 ธรรมชาติของปลวกที่แบงอาหารใหกันในกลุม ตามกระบวนการที่เรียกวา “Trophallaxis”

• เอ็กซเทอม ถูกออกแบบมาเปนเม็ดกลมที่บรรจุในตลับ ซึ่งงายตอการติดตั้งสำหรับสถานีบนดิน 
 ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และปองกันปลวกไดเปนอยางดี

• เอ็กซเทอม บรรจุในตลับท่ีมีชองวางเล็กๆกระจายท่ัวตลับ เพ่ือใหปลวกสามารถเขากินไดอยางสะดวก 
 ตัวตลับยังถูกออกแบบมาใหเหยื่อสามารถดูดซับความชื้นได ซึ่งจะเพิ่มความอรอยใหกับตัวเหยื่อ

• สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซเทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบ ซึ่งผสมอยูในเซลลูโลสในรูปแบบเม็ด และ 
 บรรจุในตลับ ดังน้ันจึงมีแตปลวกเทาน้ันท่ีเขากินเหย่ือ จึงไมกระทบตอแมลงหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และ 
 สิ่งแวดลอม

• เอ็กซเทอม เหย่ือกำจัดปลวก ใชงาย สะอาด สะดวก ต้ังแตตัวสถานีจนถึงตัวเหย่ือ และการเติมเหย่ือ 
 สามารถทำไดอยางนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกไดนอยที่สุด

• แมลงเม�าและปลวกงาน • มดบิน

• วงจรอาณาจักรปลวก
เอ็กซ�เทอม มีคุณสมบัติพ�เศษอย�างไร?

และ กำจัดปลวก ได�อย�างไร?

ปลวกที่อยู ใตดิน จะถูกกันไมใหเขาอาคาร 
โดยสถานีใตดิน Xterm โดยปลวกจะนำเหย่ือ 
ไปแบงปนตอภายในรัง

หากปลวกเขาสูตัวอาคาร จะถูกดักโดยสถานี 
บนดิน Xterm โดยปลวกจะนำเหย่ือไปแบงปน 
ตอภายในรัง

ปลวกที่พบในอาคารสูง จะถูกดักโดยสถานี 
บนดิน Xterm โดยปลวกจะนำเหย่ือไปแบงปน 
ตอภายในรัง

Xterm™ Above Ground (AG) Bait Station

ติดตั้ง เอ็กซเทอม

ปลวกเขากินเหยื่อ เอ็กซเทอม

ปลวกกินเหยื่อจนหมดกอน

พบปลวกทหารจำนวนมาก
เปนสัญญาณบงบอกการลมรัง

รังลมโดยสมบูรณ
เมื่อพบเชื้อราตามซากปลวก

Xterm™ In Ground (IG) Bait Station  
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