
קטלוג תכשירים
לקטילת חרקים



מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך  המחלקה להגנת הסביבה 

-פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים

ביעילות ובמגוון התכשירים המוצע  , למחלקה מוניטין רב במקצועיות.ח”חיצוניים בבע

-תכשירי המחלקה הם פרי ייצור המפעל או תכשירים המיובאים מחברות רב.בשוק

.תוך הקפדה על רעילות נמוכה יחסית לאדם ולסביבה, לאומיות

השיווק  . י מדבירים מוסמכים”התכשירים מיועדים בעיקרם לשימוש מקצועי ע

רשויות ומוסדות  , מדבירים)והמכירות מתבצעים באופן ישיר למשתמש הסופי 

ייעוץ  , מספק מידע, המחלקה מקפיד על שירות מקצועי ומסחריצוות (.מוסמכים

והדרכה חיוניים בשימוש בתכשירי המחלקה ומלווה את הלקוח בכל שלבי 

המחלקה עורכת הדרכות יזומות וימי עיון בנושאים מקצועיים רלוונטיים  .התהליך

תוך מתן מענה לשאלות ולמידע  , ומשמשת כתובת מקצועית לאנשי מקצוע בתחום

.הנוגע לקטילת מזיקים



מינון חומר פעילהמזיק
כמות תכשיר  

ליטר10-ל
הערות

יתושים,זבובים

וחרקים מעופפים
ק"סמ0.1%50

רעיל  כפתיוןניתן להוסיף סוכר 

לזבובים

,  נמלים, תיקנים

וזוחלים  פרעושים

אחרים

ק"סמ0.2%50-100-0.1%
הריכוז הגבוה בנגיעות קשה של  

המזיק



פ"חאחוזהמזיק

-כמות תכשיר ל

ליטר10
מינון ליחידת שטח

הערות

יתושים וחרקים  ,זבובים 

מעופפים

0.1%-

0.15%
ק"סמ50-75

ליטר תרסיס  

ר"מ20-לכ
כפתיוןסוכר ניתן להוסיף

רעיל לזבובים

נמלים וחרקים,תיקנים 

זוחלים אחרים

0.15%-

0.2%
ק"סמ75-100

25-ליטר תרסיס ל

ר"מ
הריכוז הגבוה במקרה של  

מפגע קשה ובהתאם למזיק

ק"סמ0.2%100פרעושים
10-ליטר תרסיס ל

ר"מ
(IGR)90רימילשלב מומלץ



חומר פעילאחוזהמזיק
10-כמות תכשיר ל

ליטר מים
מינון ליחידת שטח

נמלים  ,חרקים 

פשפשים וחרקים 

זוחלים אחרים

ר"מ25-ליטר תרסיס לכק"סמ0.096%96

ר"מ10-ליטר תרסיס לכק"סמ0.096%96פרעושים

ק"סמ0.096%96טרמיטים
.ליטר תרסיס למטר רץ5-מבנהבתוך

-1ליטר תרסיס ל3-4מחוץ למבנה 

ר"מ



אחוז חומר פעילהמזיק
-כמות תכשיר ל

ליטר מים10

מינון ליחידת  

שטח

פרעושים  

וקרציות
ק"סמ0.2%100

-ליטר תרסיס לכ

ר"מ10



מינון חומר פעילהמזיק
כמות תכשיר  

ליטר10-ל
מינון ליחידת שטח

פשפש  ,נמלים ,תיקנים 

פרעושים,מיטה

קרציות וזוחלים  .

אחרים

ר"מ25-ליטר תרסיס לכק"סמ0.06%60

ר"מ10-ליטר תרסיס לכק"סמ0.06%60פרעושים



10-כמות תכשיר לפעילמינון חומרהמזיק

ר"מ

הערות

יתושים  ,זבובים 

וחרקים מעופפים  

אחרים

600לקטילת זבובים ניתן להוסיף גרם0.1%100

ליטר מים10גרם סוכר ל

נמלים ,תיקנים 

וחרקים זוחלים  

.אחרים

הריכוז הגבוה בנגיעות קשה'גר200-'גר0.2%100-0.1%



10-כמות תכשיר לפעילמינון חומרהמזיק

ליטר

הערות

יתושים  ,זבובים 

וחרקים מעופפים  

אחרים

600לקטילת זבובים ניתן להוסיף גרם0.25%100

ליטר מים10גרם סוכר ל

נמלים וחרקים  ,תיקנים 

.זוחלים אחרים

ר "מ25-ליטר תרסיס לגרם0.50%200



קוטל זבובים בוגרים לריסוס

אחוז חומר פעילהמזיק
8-כמות תכשיר ל

ליטר מים
הערותמינון ליחידת שטח

גרם0.3%200זבובים בוגרים
25-ליטר תרסיס לכ

ר"מ

בנפח תרסיס נמוך  -לריסוס

במוקדי  , ובכתמים 

.הזבוביםריכוס

י מברשת  "ע-למריחה

במוקדי ריכוז  , בכתמים 

.הזבובים

להגברת היעילות רצוי  * 

סוכר מנפח  10%להוסיף 

.הסופיתהתמיס



קוטל פשפש מיטה

אחוז חומר פעילהמזיק
8-כמות תכשיר ל

ליטר מים

מינון ליחידת  

שטח
הערות

גרם0.3%200פשפש המיטה
-ליטר תרסיס לכ

ר"מ25

רסס את מקומות  -לריסוס

מחריצים וסדקים  ,המסתור 

שטח  ,מאחורי תמונות ,

.קירות ובסיס מיטה,ריצפה 



קוטל זבובים בוגרים לריסוס

תרסיס מוכן לשימוש

אחוז חומר פעילהמזיק
8-כמות תכשיר ל

ליטר מים

מינון ליחידת  

שטח
הערות

מוכן לשימוש0.3%זבובים בוגרים
-ליטר תרסיס לכ

ר"מ25

בנפח תרסיס  -לריסוס

במוקדי  , נמוך ובכתמים 

.הזבוביםריכוס

י מברשת  "ע-למריחה

במוקדי ריכוז  , בכתמים 

.הזבובים

.



תרסיס מוכן לשימוש
קוטל חרקים זוחלים לריסוס

חומר פעילאחוזהמזיק
10-כמות תכשיר ל

ליטר מים
מינון ליחידת שטח

נמלים  ,חרקים 

פשפשים וחרקים 

זוחלים אחרים

ר"מ25-ליטר תרסיס לכלשימושמוכן0.096%

ר"מ10-ליטר תרסיס לכמוכן לשימוש0.096%פרעושים



גרגירי לקטילת נמלים פתיון
כולל נמלת האש

HYDRAMETHYLNON 0.365%

S-METHOPRENE 0.25%

הערותהמינוןאופן הטיפולמקום הפיזור

מחוץ לבית

כפיות לקן1-2קינים בודדים. 1
אל תהרוס את . פזר את הפיתיון מסביב לקן 

.שלמות הקן

טיפול על פני. 2

כל השטח

גרם לדונם200

(גרם 20

(ר"מ-100ל 

מומלץ  . יש לטפל באופן אחיד על פני השטח

לטפל בשעות

פעילות הנמלים מוקדם בבוקר או בשעות אחר 

.הצהריים

הרטבת  . אין להשקות לפני ואחרי היישום

הפיתיון פוגעת

אם מתחדשת פעילות הנמלים יש  . ביעילותו

לחזור על

.יום40-30הטיפול כעבור 

חגורה סביב. 3

הבית

גרם למטר רץ2

ברצועה של

מ"ס30

בתוך הבית

בסדקים וחריצים

בהם הנמלים

נמצאות ובמקומות

כניסת הנמלים

לתוך המבנה

כפיות לכל סדק1-2

יש לטפל במקומות ובאופן שלילדים ולחיות  

מחמד אין גישה

יש ליישם רק בסדקים ובחריצים מהם . לחומר

יכולות לצאת

יש לפנות את הגרגירים העודפים  . הנמלים

שנשפכו סביב

.הסדק

.יש לכסות מזון גלוי ומשטחים להכנת מזון 

.אטרקטיבי לנמלת האש ונמלים אחרותפתיוןבזלת הינו 

. התכשיר מכיל קוטל חרקים בעל פעילות איטית ומעכב גדילה

.השילוב של שתי המרכיבים גורם לחיסול הקן ומניעת התחדשות



גרגירי מוכן לשימוש פתיון
להדברת זבובים בוגרים 

חומר פעילאחוזהמזיק
10-כמות תכשיר ל

ר "מ

גרם0.5%30זבובים בוגרים

ק"סמ0.096%96פרעושים



-FLY 4מלכודת זבובים



.תכשיר מוכן לשימוש לקטילת תיקנים

imidacloprid מכיל 2.15%

חדשניים  מרכיבים 11-מבתכשיר מורכב הפתיון

.מושכים ומעודדים את התיקנים לאכול אותואשר 

אחוז חומר פעילהמזיק
-כמות תכשיר ל

ר"מ10

מינון ליחידת  

שטח

/  תיקן גרמני 

פסים/ אמריקאי 
2.15%

נקודות  10-20

גרם  0.25-0.50)

(קוטר

מ"מ6.5



.תכשיר מוכן לשימוש לקטילת תיקנים

פיפרוניל0.05%מכיל 

אשר בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים הפתיון

.מושכים ומעודדים את התיקנים לאכול אותו

אחוז חומר פעילהמזיק
-כמות תכשיר ל

ר"מ10

מינון ליחידת  

שטח

/  תיקן גרמני 

פסים/ אמריקאי 
0.05%

נקודות  5-10

גרם  0.25-0.50)

(קוטר

מ"מ3-6



תחנות האכלה לתיקנים

'יח36מארז 

יעיל  -תחנת האכלה לתיקנים 

תיקן  ,לקטילת תיקן גרמני 

.מזרחי ותיקן אמריקאי

ניתן לשימוש בשטחי מגורים  

.מבנה תעשייה ומסחר,



.נמליםתכשיר מוכן לשימוש לקטילת 

פיפרוניל0.01%מכיל 

אשר בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים הפתיון

.לאכול אותוהנמלים מושכים ומעודדים את 

אחוז חומר פעילהמזיק
-כמות תכשיר ל

ר"מ10

מינון ליחידת  

שטח

0.01%נמלים

נקודות  5-10

גרם  0.25-0.50)

(קוטר

מ"מ3-6



.טרמיטיםתכשיר מוכן לשימוש לקטילת 

פיפרוניל0.01%מכיל 

אשר בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים הפתיון

.לאכול אותוהטרמיטים מושכים ומעודדים את 

אחוז חומר פעילהמזיק
-כמות תכשיר ל

ר"מ10

מינון ליחידת  

שטח
הערות

0.01%טרמיטים

נקודות1-3

גרם  0.25-0.15)

(קוטר

מ"מ1-3

בעת גילוי נגיעות  

טרמיטים יש לגרד 

2עד 1מקטע של 

מ מתעלות הבוץ "מ

או חלקי העץ הנגוע  

וליישם בתוך מעברי  

.הטרמיטים



טורפדו/ ל 'אקדח מקצועי לטופ ג

אקדח מקצועי המאפשר שליטה בגודל הטיפה 

פלסטיק קשיח ובוכנה מברזל המאפשרים שימוש 

.לאורך שנים ללא תקלות



אחוז חומר פעילהמזיק
10-כמות תכשיר ל

ליטר
מינון ליחידת שטח

ר  "מ20ק"סמ0.0240זבוביםרימות

ר"מ250ק"סמ0.0125זחלי יתושים

ר"מ200ק"סמ0.0240תיקנים

ר"מ100ק"סמ0.00612פרעושים

מעכב גדילה

5%פירופרוקסיפןמכיל 

זבובים  ,למניעת גיחת בוגרי יתושים 

ולשיבוש תהליך , ופרעושים מהגלמים 

.הרבייה בתיקנים



להדברתנוזל 

.זבובים בוגרים ויתושים

25%פרמטריןמכיל 

מאושר בערפול

1-כמות תכשיר לפעילמינון חומרהמזיק

ליטר

הערות

זבובים בוגרים 

יתושיםו

ליטר תרסיס  1ק"סמ0.25%12.5

מספיק לכיסוי של  

ר  "מ25

ק"סמ0.25%12.5בערפול



מתהלדהיד5%מכיל 

10-כמות תכשיר לפעילמינון חומרהמזיק

ר"מ

הערות

5%חלזונות ושבלולים
גרם20

לפזר על הקרקע באזורי  מומלץ

ריכוז השבלולים והחלזונות  

כאשר הקרקע לחה וללא  

צ  "רצוי לפזר אחה. השקייה

לפני לילה לח או ורטוב או  

או  ההשקייהבסמוך לאחר 

.גשם

גרגירי לקטילת חלזונות פתיון

במטעים ,בגן הנוי ,ושבלולים בגן הירק 

.ובשדות בר



גרגיריפתיון

בגינת  ואגרוטיסלפיגמה,זחלי פרודניה ,חגבים ,לקטילת ערצבים 

.הנוי ובמדשאות

10-כמות תכשיר לפעילמינון חומרהמזיק

ר"מ

הערות

פרודניה,אגרוטיס

תולעת  ,לפיגמה,

.הגדוד

15%
גרם15-20

לפזר על קרקע לחה או  מומלץ

השקייהאחרי ,צ "אחה,לפני טל 

מיידאין צורך להשקות . או גשם

.לאחר פיזור התכשיר

.וחגביםערצבים
15%

גרם20-50

הנתרןפלואוסיליקט15%מכיל 

חומרים אכילים נוספים+ סובין 85%



10שמן 

מצטיין ביעילותו בהדברת כל ,קוטל זחלי יתושים

פועל באופן מכני ומונע  .דרגות הזחלים והגלמים

מצטיין בכושר פיזור  .אפשרות לפיתוח תנגודת

.אחיד

הערותר"מ1000כמות תכשיר המזיק

זחלי יתושים
ליטר5-10

עומק המים אינו משנה את מינון

רסס  . השתמש בציוד ריסוס המקובל. הטיפול

התכשיר מיועד  . לאורך גדות מקווי המים

לשימוש בבריכות

ושיקוע בהם יש זחלי יתושיםחימצון

M.L.O



לקטילת חדקונית הדקל

פועל כרעל קיבה לזחלים ומגע לבוגרים

רעילות נמוכה יחסית לאדם–בטיחותי 

מצטיין בקטילה מיידית

בעל משך פעולה ארוך מאוד לעומת המתחרים

הערותנפח תרסיסריכוז/מינוןהמזיק

חדקונית הדקל

האדומה

לאיזורלהגמיעאת התרסיס יש ליטר לעץ25עד גרם לעץ25

.נקודות3-הלולב ב

אין להגיע לנגירה
ליטר לעץ25מעל 0.2%



תודה שהקדשת מזמנך

מכירות

054-4578917–נדב רועי

מקצועיהדרכה וייעוץ 

0506233354-סיראטיר עבד "ד

תשמח לעמוד לרשותך בכל עת 

.ובייעוץ מקצועיבהדרכה 


