
אלפאג׳ל
פתיון ג'ל להדברת טרמיטים ונמלים

למדבירים בלבד                
מכיל: 0.01% פיפרוניל - Fipronil וחומר מר 0.01% ביטרקס

חומרי משיכה ומזון השלמה עד 100%
קרא בעיון את   התווית   לפני   השימוש !                                                                                           

לגירוי   בעיניים.                                                                                                                               בבליעה. גורם לאדם: מזיק אזהרות
טווח  ארוכות  להשפעות  לגרום  ועלול  במים  לחי  מאוד  רעיל  בתכשיר  הפעיל  החומר  לסביבה: סיכונים

לסביבה מימית, הימנע מלזהם מקורות מים. החומר הפעיל רעיל לדבורים.                                                                                                                                                                                 
 " אלפאג׳ל" הינו פיתיון קוטל טרמיטים ונמלים. יעיל להדברת מינים מזיקים שנמצאים בסביבת האדם.

בטרמיטים: חשיפת הפועלות להתעסקות בתכשיר והעברתו בקהילה גורמת להשמדת הקן.
הפועלות נמשכות לפיתיון אוכלות ומעבירות אותו בהאכלה הדדית לשאר הנמלים ולמלכה והקן  בנמלים:

מושמד.
                                                                                                הוראות   השימוש:    

מינון ויישוםאזורי הנגיעותמיקוםהמזיק
בתוך טרמיטים

הבית
חלקי עץ נגועים ואו 

תעלות בוץ המשמשות 
להם למעבר.

יש לזהות פעילות טרמיטים.
יש לגרד מקטע זעיר של 2 מ"מ בתעלת הבוץ וליישם 1-2 

טיפות בקוטר של 2-3 מ"מ.
יש לחדש את הפיתיון בהתאם לצורך.

מחוץ טרמיטים
לבית

חלקי עץ נגועים ואו 
תעלות בוץ המשמשות 

להם למעבר.

יש לזהות פעילות טרמיטים.
יש לגרד מקטע זעיר של 2 מ"מ בתעלת הבוץ   וליישם 1-2 

טיפות בקוטר של 2-3 מ"מ לתוך מעברי הטרמיטים.
יש לחדש את הפיתיון בהתאם לצורך.

בתוך נמלים
הבית

חריצים סדקים, מאחורי 
מקררים תנורים ארונות 

ומקומות אחרים בהם 
צפויות להימצא נמלים.

יש לזהות פעילות נמלים.
יש ליישם 5-8 טיפות בגודל של 3-6 מ"מ באזור המצאות 

הנמלים.
חדש את הפיתיון בהתאם לצורך.

מחוץ נמלים
לבית

בחצרות גינות מרפסות 
ובכל מקום בהם יש 

נגיעות נמלים.

יש לזהות פעילות נמלים.
יש ליישם 5-8 טיפות בגודל של 3-6 מ"מ באזור המצאות 

הנמלים.
חדש את הפיתיון בהתאם לצורך.

בתום   השימוש   סגור את הפיה והחזר   את   המזרק   לקופסת   קרטון .                                                                                                                                               
זמנית  מאחר   והריסוס   על   פיתיון   גורם   לדחייה   בו הדברה פעולת בוצעה בו במקום בפיתיון לטפל אין הערה:

הפיתיון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  את לאכול התיקנים  של
ידם   של   ילדים  . שמור   במקום   קריר .  אין   לאכול ,  לשתות   ולעשן   בזמן   שימוש   מהישג הרחק בטיחות: אמצעי

העיניים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          העור, או עם התכשיר של מגע מזון. מנע להכנת וממשטחים ממזון  החומר. הרחק
תאונה   או   אם   אתה   אחדות. בעת דקות במשך במים בזהירות בעיניים ,שטוף מגע של מקרה ראשונה: עזרה

האריזה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                את והצג רפואי לייעוץ מיד להרעלה, פנה חשד יש אם או ברע  חש
04-7771900 בהרעלות, טלפון: למידע הארצי מרכז

במקום   מוצל   ונעול   המיועד   לאחסון   תכשירי   הדברה,   המקורית באריזתו התכשיר את לאחסן יש אחסון:
בתכשיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  להשתמש מורשים שאינם אחרים אנשים ושל לילדים גישה  ולמנוע

ניילון   סגורה   ולהשליך   לאשפה .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   לשקית המזרק את להכניס בג'ל, יש השימוש בתום ריקות: באריזות טיפול

המשרד   להגנת   הסביבה   קובע   כי   שימוש   בתכשיר   זה   בניגוד   להוראות   התווית   עלול  
החוק על עבירה ומהווה הסביבה איכות ואת הציבור ,המשתמש בריאות את  לסכן

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדביר 
בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה.

השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים ברישיון מדביר 
בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו

המכירה של מזרקים בודדים אסורה
מיוצר   ע״י                               : N.R רועי נעים       

טל: 02-5023111                                                                                         7 רזיאל רמת מושב
הסביבה: 620 להגנת המשרד של מס׳ רישום

יפוג ב: 2024 הרישום תוקף

מס׳ אצווה:
 תאריך   תפוגה :                                             

מכיל: 5     מזרקים  של  30  גר׳                                
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ألفا جل 
مادة جاذبة )ُطعم( إلبادة النمل والنمل األبيض 

ألخصائيي ابادة احلشرات فقط
يحتوي عىل: فيربونيل FIPRONIL( 0.01%( - مادة مرة الطعم بيرتكس 0.001%

مادة جاذبة، غذاء وماء – اكامل حتى 100%
إقرأ امللصق بتمعن قبل االستخدام!

حتذيرات للبشر: يرض عند البلع، يسبب تهيج العينني.
للكائنات البحرية وميكن أن تتسبب بتأثريات طويلة املدى عىل  املادة الفعالة يف املستحرض سامة جداً مخاطر على البيئة:

البيئة املائية، تجنب تلويث مصادر املياه، املادة الفعالة سامة للنحل.
الفا جل هو طُعم يقتل النمل والنمل األبيض، فعال إلبادة األنواع الضارة املوجودة يف بيئة اإلنسان.

بالنسبة للنمل األبيض: تتعرض العامالت للمستحرض فتلمسه وتنقله إىل بقية النمل يتسبب بهالك بيت النمل
بالنسبة للنمل: تنجذب العامالت للطعم وتأكله وتنقله بالتغذية املتبادلة لبقية النمل وللملكة فتقيض عىل بيت النمل.

تعليمات االستخدام:
عامل 
الضرر

اجلرعة والتطبيقاملنطقة املصابةاملوقع

النمل 
األبيض

داخل 
املنزل

قطع الخشب املصابة أو القنوات 
الطينية التي تستخدمها للتنقل.

يجب تحديد مكان النمل األبيض.
الطني ووضع 2-1 قطرات  ملم يف قنوات  يجب كشط مقطع صغري من 2

بقطر 3-2 ملم.
يجب إعادة وضع الطعم كلام تطلب األمر.

النمل 
األبيض

خارج 
املنزل

قطع الخشب املصابة أو القنوات 
الطينية التي تستخدمها للتنقل.

يجب تحديد مكان النمل األبيض .
الطني ووضع 2-1 قطرات  ملم يف قنوات  يجب كشط مقطع صغري من 2

بقطر 3-2 ملم بداخل ممرات النمل األبيض.
يجب إعادة وضع الطعم كلام تطلب األمر.

داخل النمل
املنزل

الشقوق والتصدعات، خلف 
الثالجات واألفران والخزائن، وأماكن 

أخرى ميكن أن يوجد فيه النمل.

يجب التعرف عىل موقع نشاط النمل.
يجب وضع 8-5 قطرات بحجم 6-3 ملم يف منطقة انتشار النمل.

يجب إعادة وضع الطعم كلام تطلب األمر.

خارج النمل
املنزل

يف الفناء والحديقة والرشفات ويف 
كل مكان ينترش فيه النمل.

يجب التعرف عىل موقع نشاط النمل.
يجب وضع 8-5 قطرات بحجم 6-3 ملم يف منطقة انتشار النمل.

يجب إعادة وضع الطعم كلام تطلب األمر.

بعد انتهاء االستخدام يجب اعادة احلقنة إلى العبوة الكرتونية.
فال  النمل  يطرد  املادة  الرش فوق  ان  اذ  الوقت،  نفس  مبيدات يف  فيه رش  يتم  الذي  املكان  املادة يف  استخدام  مالحظة: مينع 

يأكل املادة.
ابعد املادة عن متناول الصغار. احفظها يف مكان بارد. مينع األكل او الرشب او التدخني خالل استخدام املادة.  وسائل السالمة:

ابعدها عن الطعام وعن أسطح تحضري الطعام. تجنب مالمسة املادة للجلد أو العينني.
يف حال مالمسة املادة للعينني، اشطفها بحذر باملاء لعدة دقائق. عند االصابة او اذا شعرت بسوء او كان هناك  االسعاف األولي:

شك بحدوث تسمم، توجه فوراً لالستشارة الطبية مصطحباً العبوة.
املركز القطري ملعلومات السموم، هاتف: 04-7771900

يجب تخزين املستحرض يف عبوته األصلية يف مكان مظلل ومغلق ومخصص لتخزين املبيدات، تجنب وصول الصغار اليه  التخزين:
أو وصول اشخاص اخرين غري مؤهلني الستخدام املستحرض.

التعامل مع العبوات الفارغة: بعد استخدام املستحرض، يجب ادخال الحقنة يف كيس نايلون مغلق والقاءه يف القاممة.
تؤكد وزارة حماية البيئة بأن استخدام هذا املستحضر مبا يخالف التعليمات الواردة يف امللصق 

ميكن ان يهدد صحة اجلمهور، وصحة املستخدم وجودة البيئة، ويشكل مخالفة للقانون

مينع بيع هذا املستحضر ملن ال ميتلك رخصة الستخدام السموم او ال ميتلك رخصة اخصائي 
ابادة حشرات سارية املفعول من وزارة حماية البيئة.

استخدام وتطبيق املنتج مسموح فقط ملن ميتلك رخصة اخصائي ابادة حشرات سارية املفعول 
وفقًا لشروط رخصته

مينع بيع احلقن بشكل منفرد
انتاج: N.R روعي نعيم

رمات رزيال 7، هاتف: 02-5023111    
رقم الترخيص يف وزارة حماية البيئة: 620

التسجيل ساري املفعول حتى: 2024
رقم اإلصدار: 

تاريخ انتهاء الصالحية:

يحتوي على: 5 حقن بسعة 30 غم

פתיון ג׳ל לטרמיטים ונמלים אלפאג'ל

פתיון ג׳ל לטרמיטים ונמלים
אלפאג'ל

פתיון ג׳ל לטרמיטים ונמלים
אלפאג'ל

מזיק לסביבה
Dangerous to the 

Environment
ضار بالبيئة

מזיק לסביבה
Dangerous to the 

Environment
מאضار بالبيئة
דוג




