
מכיל: 0.68 ק“ג

מס' אצוות ייצור 
תאריך תפוגה של התכשיר 

Wellmark International
1501 East Woodfield Road 200W

Schaumburg, Illinois 60173

יצרן

פתיון גרגרי
לקטילת נמלים

כולל נמלת האש הקטנה

מאושר לקהל הרחב

לשימוש ביתי

 Hydramethylnon 0.365% :מכיל
S- Methoprene  0.25%          

בזלת הינו פיתיון  אטרקטיבי לנמלת האש ונמלים אחרות. הנמלים לוקחות את הפיתיון לתוך 
הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן ואת המלכה. התכשיר מכיל קוטל חרקים בעל פעילות איטית 

ו-IGR מונע התחדשות הקן. השילוב של שני המרכיבים גורם להשמדת הקן תוך שבוע ימים.

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה 553 בתוקף עד 2022 

לפתיחה

מפיץ בלעדי ובעל תעודת הרישום:
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מפיץ בלעדי ובעל תעודת הרישום:

Wellmark International
1501 East Woodfield Road 200W

Schaumburg, Illinois 60173

יצרן

פתיון גרגרי
לקטילת נמלים

כולל נמלת האש הקטנה

 Hydramethylnon 0.365% :מכיל
S- Methoprene  0.25%          

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה 553 בתוקף עד 2022

אזהרות לאדם: מזיק בבליעה ובמגע עם העור. עלול לגרום לגירויים בעיניים. עשוי לגרום לריגוש (תגובה אלרגית).          
טווח  ארוכי  לנזקים  לגרום  עלול  מים.  מקווי  ליד  לטפל  אין  מימיים.  חיים  ולבעלי  לדגים  רעיל  לסביבה:  סיכונים 

לסביבה המימית.     
אמצעי בטיחות: המנע מלבוא במגע עם העור והבגדים. עם גמר הטיפול שטוף ידיים במים וסבון. הרחק מהישג ידם 
ונעלים  יש ללבוש בגדים ארוכים  ומזון בעלי חיים.  וחיות מחמד. אין לטפל על משטחי מזון, כלי אוכל  ילדים  של 
גבוהות כדי למנוע מגע הגרגירים עם העור והפנים. בזמן היישום יש לחבוש משקפי מגן וכפפות מגומי, מלטקס או 

מפוליויניל. בזמן היישום אין לאכול לשתות או לעשן.
במקרה של חשד להרעלה יש לפנות לרופא עם תווית התכשיר.

עזרה ראשונה: במידה והתכשיר בא במגע עם העור – שטוף היטב עם מים וסבון למשך 15 דקות. במגע עם העיניים, 
שטוף היטב את העיניים במים נקיים למשך 30 דקות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים 
שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. 

טיפול באריזות ריקות:  רוקן את האריזה משאריות גרגרים. נקב היטב את האריזה הריקה. השלך את אריזת התכשיר 
הריקה לפח האשפה.

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה  553           בתוקף עד 2022
  המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור 

  המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.
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אזהרות לאדם: מזיק בבליעה ובמגע עם העור. עלול לגרום לגירויים בעיניים. עשוי לגרום לריגוש (תגובה אלרגית).          
סיכונים לסביבה: רעיל לדגים ולבעלי חיים מימיים. אין לטפל ליד מקווי מים. עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח לסביבה 

המימית.     
אמצעי בטיחות: המנע מלבוא במגע עם העור והבגדים. עם גמר הטיפול שטוף ידיים במים וסבון. הרחק מהישג ידם של 
ילדים וחיות מחמד. אין לטפל על משטחי מזון, כלי אוכל ומזון בעלי חיים. יש ללבוש בגדים ארוכים ונעלים גבוהות כדי 
למנוע מגע הגרגירים עם העור והפנים. בזמן היישום יש לחבוש משקפי מגן וכפפות מגומי, מלטקס או מפוליויניל. בזמן 

היישום אין לאכול לשתות או לעשן.
במקרה של חשד להרעלה יש לפנות לרופא עם תווית התכשיר.

עזרה ראשונה: במידה והתכשיר בא במגע עם העור – שטוף היטב עם מים וסבון למשך 15 דקות. במגע עם העיניים, 
שטוף היטב את העיניים במים נקיים למשך 30 דקות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם 
מורשים להשתמש בתכשיר. 

טיפול באריזות ריקות:  רוקן את האריזה משאריות גרגרים. נקב היטב את האריזה הריקה. השלך את אריזת התכשיר 
הריקה לפח האשפה.

  המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור 
  המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.

הוראות השימוש:
פזר את התכשיר באופן ידני או בעזרת מפזרת מכאנית בהתאם למקום הטיפול:

הערותהמינוןאופן הטיפולמקום הפיזור

פזר את הפיתיון מסביב לקן . אל תהרוס את שלמות הקן.5-2 כפיות לקן1. קינים בודדיםמחוץ לבית

יש לטפל באופן אחיד על פני השטח. מומלץ לטפל בשעות 
פעילות הנמלים מוקדם בבוקר או בשעות אחר הצהריים. 
אין להשקות לפני ואחרי היישום. הרטבת הפיתיון פוגעת 

ביעילותו. אם מתחדשת פעילות הנמלים יש לחזור על 
הטיפול כעבור 40-30 יום.

טיפול אווירי
(רק מעל

שטחים
פתוחים)

יתבצע בעזרת מסוק בלבד ורק בתנאים מתאימים בהם  
התכשיר לא יסחף  לאזורים רגישים כמו גופי מים.

יש לטפל במקומות ובאופן שלילדים ולחיות מחמד אין גישה 
לחומר. יש ליישם רק בסדקים ובחריצים מהם יכולות לצאת 

הנמלים. יש לפנות את הגרגירים העודפים שנשפכו סביב 
הסדק. 

יש לכסות מזון גלוי ומשטחים להכנת מזון .

2. טיפול  על פני 
    כל השטח

200 גרם לדונם
(20 גרם 

ל-100 מ"ר)

3. חגורה סביב
    הבית

טיפול על כל
השטח

200 גרם/דונם

בסדקים וחריצים 
בהם הנמלים 

נמצאות ובמקומות 
כניסת הנמלים 

לתוך המבנה

2-1 כפיות
לכל סדק

בתוך הבית

2 גרם למטר רץ
ברצועה של

30 ס"מ


