תברואה

תכשירים לתברואה
תכשירים להדברת מכרסמים וחרקים

אזהרות :התכשירים רעילים לאדם ולסביבה .יש לנקוט אמצעי זהירות מירביים בכל שלבי השימוש
בתכשירים :בעת הכנת הפיתיון ,בעת הצבת תחנת האכלה ,בעת האחסון וכן בזמן הטיפול באריזות
ריקות או בפיתיון שנותר לאחר השימוש .אין לטפל בסמוך לבריכות דגים .קרא בעיון את התוויות
והקפד על אמצעי הזהירות והבטיחות המפורטים בתוויות.
להדברת עכברים וחולדות
התכשיר

הייעוד

קלרט-ברודימט
קוביות
Klerat-Brodimat
Blocks
מכיל0.005% :
Brodifacoum

פיתיון מוכן בצורת קוביות או כופתיות המיועד להדברת עכברים וחולדות.
החומר הפעיל  Brodifacoum -הינו אנטיקואגולנט מהדור החדש,
המונע קרישת דם .אכילה חד פעמית במינון נמוך יחסית ,מספיקה כדי
לגרום למוות של עכברים וחולדות .תמותת המכרסמים מתחילה מהיום
השלישי שלאחר האכילה ונמשכת מספר ימים.
קלרט-ברודימט מכיל כמות מיזערית של  -Bitrexשטעמו המר דוחה
חיות מחמד ומאידך גיסא אינו מפחית ממידת האכילה של המכרסמים.
קוביות קלרט-ברודימט מצופות בחומר שעווה ,המגן עליהן מפני רטיבות
ושומר על יעילותן למשך זמן ממושך.
קלרט-ברודימט מאושר לשימוש הן ע”י השירותים להגנת הצומח של
משרד החקלאות והן ע”י המשרד להגנת הסביבה.

קלרט-ברודימט
כופתיות
Klerat-Brodimat
Pallets
מכיל0.005% :
Brodifacoum
להדברת נמלים
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התכשיר

הייעוד

אדוויון –
פיתיון ג’ל
להדברת
נמלים
Advion Ant
Gel
מכיל0.05% :
Indoxacarb

אדוויון פיתיון ג'ל משתייך לקבוצת האוקסדיאזינים ,משווק בתוך מזרק ומיועד
להדברת מיגוון נמלים ,כגון :מורית ,בנאית ,קמפונית ,אסמית ועוד .יתרונו של
התכשיר בכך שפעולת הקטילה אינה מיידית .הנמלה נוגסת בפיתיון ,נושאת
חתיכות ממנו לקן ,נקטלת וגורמת לתמותת נמלים נוספות במושבה .ניתן
להשתמש באדוויון פיתיון ג'ל בתוך מבנים או סביב מבנים .מטפלים בפיתיון
במקומות שאליהם נוהגות נמלים להגיע ,לאורך נתיבי הנמלים וסביב קיני
נמלים בבתי מגורים ,במבני תעשייה ,במשרדים ,במטבחים תעשייתיים.
אופן היישום:
יש להזריק מספר נקודות קטנות בקוטר  5 - 3מ’’מ כ’’א בהתאם לעוצמת
הנגיעות .לחילופין ניתן להזריק גם פס רציף דק באורך  5ס’’מ וברוחב  3מ’’מ.

התכשיר

הייעוד

אדוויון –
פיתיון גרגרי
להדברת
נמלת האש
הקטנה
ונמלים
אחרות
Advion Fire
Ant Bait
מכיל:
0.045%
Indoxacarb

אדוויון פיתיון גרגרי ,משתייך לקבוצת האוקסדיאזינים ,ומיועד להדברת
נמלים .הנמלים נושאות את הפיתיון לקן ומזהמות את המושבה .ניתן
להשתמש באדוויון פיתיון גרגרי במדשאות פרטיות ,במגרשי גולף ,בגינות
ציבוריות ,בפארקים ,באזורי תעשייה וכד' .אין ליישם בשטחים חקלאיים או
בשטחי מרעה.
אופן היישום:
טיפול על כל השטח :יש לפזר על כל השטח באופן אחיד בעזרת מפזרת במינון
של  150גרם לדונם ( 15גרם ל 100 -מ"ר).
טיפול בחגורה :סביב קירות הבית ו/או סביב החצר מפזרים כמות של  1.5גרם
למטר רץ וברוחב  10ס''מ.
יישום לקן הבודד :ע”י פיזור אחיד של  4כפיות שטוחות של גרגרי פיתיון (בכמות
של כ 15 -גרם) ובמרחק מטר אחד מסביב לקן .אין להפריע לפעילות הקן ואין
לפזר את הגרגרים לפתח הקן .במידת הצורך ניתן לחזור על הטיפול לאחר 12
שבועות.

להדברת תיקנים
התכשיר

הייעוד

אדוויון – פיתיון ג’ל
להדברת תיקנים
Advion
Cockroach Gel
מכיל0.6% :
Indoxacarb

אדוויון פיתיון ג'ל משתייך לקבוצת האוקסדיאזינים ,משווק בתוך
מזרק ומיועד להדברת מיגוון תיקנים ,כגון :תיקן גרמני ותיקן אמריקאי.
יתרונו של התכשיר בכך שפעולת הקטילה אינה מיידית .התיקן נוגס
בפיתיון ,נושא חתיכות ממנו למושבת התיקנים ,נקטל וגורם לתמותה
של האוכלוסיה.
אדוויון ג’ל תיקנים מיועד לשימוש בתוך מבנים או סביב מבנים .מטפלים
במקומות שאליהם נוהגים התיקנים להגיע או במקומות המסתור שלהם.
אופן היישום:
יש לפזר מספר נקודות קטנות (בקוטר  3מ”מ כ”א) במקומות
הרלוונטיים ,או להזריק פס דק באורך  5ס”מ וברוחב  3מ”מ .חשוב
לבחון בהתמדה את המקומות בהם הוזרק הג’ל ,כדי לבדוק את רמת
הצריכה ואת הצורך לחזור על הטיפול.

