תכשיר מוכן לשימוש לקטילת חולדות ועכברים במשק חקלאי
מכיל :ברומדיאולון 0.005% Bromadiolone

לשימוש במקומות חסויים בלבד כך שלא תתאפשר
כניסה של ציפורים ובעלי כנף אחרים

רטרים-בלוק הינו תכשיר אנטיקואגולנטי )מונע קרישת דם( המכיל פתיון אכיל ,בעל צורה המגדילה את שטח הכרסום.
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן דרגה )(IV

מספר או"ם :לא מסווג.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
רשיון השרותים להגנת הצומח והבקורת במשרד החקלאות מס' /96הצ1369/

הוראות שימוש:

אמצעי זהירות ומיגון :נהג בתכשיר בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה מסוגו .לבש כפפות גומי ,אל
תאכל ,תשתה ותעשן בזמן העבודה.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים .המנע מלהשתמש במאגרי מים ומקומות דיג .הרחק את הפתיון מבעלי חיים שאין
להשמידם כגון כלבים וחתולים.
אופן הישום :לפני ביצוע פעולת ההדברה ,מצא את מקומות הימצאותם של המכרסמים ,נתיב המעבר והכניסה שלהם ,מקומות
הקינון האכילה והשתיה .גלה מקומות מסתור ומקורות מים בעיקר עבור חולדות .יש לבצע פעילות ניקוי סביבתי בנוסף לפעולת
ההדברה :לפנות פסולת וגרוטאות היכולות להוות מקום מסתור למכרסמים .הנח את הפיתיון בתוך תחנות האכלה ,במקומות
המצויינים לעיל ובהם אין גישה לילדים ולבעלי חיים שאינם מטרת ההדברה.
להדברת חולדות :הכנס את הפיתיון לתוך תחנות האכלה ) 4-2בלוקים לתחנה( ופזר אותן ליד חורי הכניסה והיציאה ,לאורך
נתיב המים והקינון .פזר את תחנות האכלה במרחקים של כ 5-מטר בנגיעות קשה ובמרחקים של כ 10-מטר בנגיעות קלה .בדוק
את האכילה כעבור  3ימים והוסף פתיון שנאכל .חזור על פעולה זו כעבור  4ימים ואחר כך במרווחים של שבוע ימים עד תום
פעולת ההדברה ,אשר נמשכת בדרך כלל כשלושה שבועות.
להדברת עכברים :הדברת עכברים קשה יותר ופעולת התצפית הראשונה חשובה במיוחד .מרחב מחייתם מוגבל ואינם זקוקים
למים .הכנס את הפיתיון לתוך תחנות האכלה ) 2-1בלוקים לתחנה( ופזר אותן במרחקים של כ 3-2-מטרים במקומות בהם
נמצאת פעילותם .בדוק את תחנות האכלה והוסף פיתיון שנאכל כמו בהוראות להדברת חולדות.

בגמר השימוש :

הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ ידיך היטב במים וסבון לאחר השימוש בתכשיר.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה .אחסן במקום קריר ,יבש ומאוורר,
הרחק מהישג ידם של ילדים ,בעלי חיים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בשאריות ובאריזות ריקות :אסוף את התכשיר עם סיום פעולת ההדברה .את שאריות החומר אסוף בכלי אטום והעבר
לאתר פסולת רעילה .השלך אריזת התכשיר לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של הרעלה ,פנה לרופא והצג לפניו תוית זו.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות04-8541900 :
אזהרה :אין להשתמש בתכשיר בתנאי שימוש בלתי רגילים  -במקרים הנ“ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.
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