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לקטילת מכרסמים
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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

"  תכשירים מבית טוב"



.ברומדיולוןקרישה המכיל את החומר הפעיל מוכן לשימוש בצורת בלוק נוגד פתיון

.האכלה אחת-דור שני

.טריים למשיכת חולדות ועכבריםפיתיון אטרקטיבי מאוד המכיל מגוון דגנים 

.עמיד בתנאי לחות וחום

.גרם28-משקל בלוק

.רעילות נמוכה יחסית לבעלי חיים שאינם היעד

0.005%ברומדיאלון

זמן עד מוותמנה קטלניתהמזיק
של מספר  מוות

פריטים מבלוק אחד

חולדות13ימים4-6גרם2.08'גר200חולדה במשקל 

עכברים40ימים4-6גרם0.70'גר20במשקל עכבר
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.מוכן לשימוש בצורת בלוקפתיון

.ברודיפקוםנוגד קרישה המכיל את החומר הפעיל 

.האכלה אחת-דור שני

.דגנים טרייםפיתיון רב עוצמה אטרקטיבי מאוד למשיכת חולדות ועכברים המכיל מגוון 

.עמיד בתנאי לחות וחום

.גרם20-משקל בלוק

0.005%ברודיפקום

זמן עד מוותמנה קטלניתהמזיק
של מספר  מוות

פריטים מבלוק אחד

חולדות19ימים4-6גרם1.04'גר200חולדה במשקל 

עכברים125ימים4-6גרם0.16'גר20במשקל עכבר
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0.005%ברודיפקום

.מוכן לשימוש בצורת פסטהפתיון

.ברודיפקוםנוגד קרישה המכיל את החומר הפעיל 

.האכלה אחת-דור שני

.פיתיון אטרקטיבי מאוד למשיכת חולדות ועכברים המכיל מגוון דגנים

.במקומות בהם יש רטיבות רבה ותנאי יובש קיצוניים,עמיד בתנאי אקלים שונים 

.חסכוני בשימוש
גרם10–משקל שקיק 

זמן עד מוותמנה קטלניתהמזיק
של מספר  מוות

פריטים מבלוק אחד

חולדות9ימים4-6גרם1.04'גר200חולדה במשקל 

עכברים62ימים4-6גרם0.16'גר20במשקל עכבר
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0.25%ברומודיאלון

בתוך תיבות האכלה  הפתיוןיש לפזר את : להדברת חולדות

מטר או במקום מוסתר כמתואר ולהניחן  5-15במרחקים של 

ל במנות"במקומות הנ

.גרם תכשיר300של 

בתוך תיבות האכלה  הפתיוןיש לפזר את : להדברת עכברים

מטר או במקום מוסתר כמתואר ולהניחן2-5במרחקים של 

.גרם תכשיר30-40-ל במנות של כ"במקומות הנ

האיבוק מוגבל למקומות סגורים שאין  : לאיבוקשמושהוראות 

איסור. בעלי חיים ולחיות מחמד, ילדים, גישה לבני אדם

בארונות  , שימוש בתכשיר באתרים בהם מאחסנים או מייצרים מזון

..בתוך קירות כפולים, חשמל

מינוןהמזיק
גרם אבקה לקילו  

פתיון
מנות חלוקה

גרם300גרם לקילו0.005%20חולדה במשקל

גרם40–30גרם לקילו0.005%20במשקל  עכבר

לאיבוק  

מחילות
לאיבוק מעברי 

צנרת
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0.25%ברומודיאלון

מוכן  פתיוןגרם של 100-300יש לחלק מנות של : להדברת חולדות

.  מטר בהתאם לנגיעות5-15אותם במרחקים של ולפזר 

מוכן  פתיוןגרם של -30-40מנות של כ יש לחלק : עכבריםלהדברת 

.מטר בהתאם לנגיעות2-5ולפזר אותם במרחקים של 

מינוןהמזיק
גרם אבקה לקילו  

פתיון

נוזל לליטר  ל"מ

פיתיון
מנות חלוקה

גרם100-300ל לליטר"מ20ק לקילו"סמ0.005%20חולדה במשקל

גרם40–30ל לליטר"מ20ק לקילו"סמ0.005%20במשקל  עכבר
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פיתיון אטרקטיבי במיוחד ללא רעל

דיוקיעילותמהירות

בלוק עוזר לך לזהות בקלות דטקס

ובמהירות את צואת המכרסמים  

באזורים חשוכים שקשים בעיקר

.לראייה

פ הצואה ניתן לזהות את סוג  "ע

.המכרסם ורמת הנגיעות

.בלוק ישפר את שיטת העבודהדטקס

הנגיעות והמעבר  איזורייחשוף את הוא

של המכרסמים ובכך יעזור לך למקם את  

בצורה  ,קוטלי המכרסמים ואמצעי הלכידה 

מושכלת באזורים בהם המכרסמים  

.נמצאים

בלוק יעזור לך לגלות נגיעות  דטקס

.מוקדם

תוכל למצוא  ,ןחשוכיםבמקומות נחבאים 

את צואת המכרסמים  מדוייקתבצורה יותר 

.אשר תזהר

?(IPM)כחלק מתוכנית הדברה משולבת בדטקסכיצד להשתמש 

עוצמת הנגיעות וסוג  ,השתמש בטקס לעזרה בזיהוי אזורים נגועים במכרסמים -זיהוי

.המכרסם

מאפשר לך לעקוב אחר פעילות המכרסמים מחוץ ובתוך המבנה ובכך  דטקס-מעקב

.לזהות את מקור המכרסמים

?בלוק בדטקסלמה להשתמש 
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ל למכרסמים'גפתיון

.אחד הצרכים הגדולים ביותר אצל המכרסמים הינו מזון

.פתיונותל פותח במיוחד על מנת לענות על צורך זה בשילוב עם מספר גדול של 'גפרווק

. י חוש הריח"המכרסמים מתמצאים בסביבה ע

.ל מכיל ניחוחות למשיכה מרבית של המכרסמים'גפרווק

.זמין בעל חיי מדף ארוכים של שנתיים בתוך הבקבוק ושל חודש ימים מחוץ לבקבוקפתיוןל הינו 'גפרווק

.להצבה במלכודת במהלך עבודתךפתיוןל זמין ונוח וחוסך זמן חיפוש אחר 'גפרווק

כמות בבקבוקוןהמוצר

גרם224למכרסמיםפרווק
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את מוצרי בל משווקים בלעדית 

.המספקת פתרונות למכרסמים
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PROTECTA EVO Edge

EVOפרוטקטה

האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח  תחנת 

.בעזרת מפתחמהירהופתיחה 

פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע  

.התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה

.קפיץ בתוך התיבהמלכודות אפשרות הצבת 

מגיע עם ארבעה שיפודים המאפשרים הצבת  

.שמונה בלוקים

התחנה עומדת בכל התקנים המחמירים  

.ביותר לבטיחות ואיכות

גובהרוחבאורך  המוצר

EVO241mm203mm114mmפרוטקטה
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שילדפרוטקטה

האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח  תחנת 

.בעזרת מפתחמהירהופתיחה 

פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה 

.וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה

מגיע עם שלושה שיפודים המאפשרים  

.הצבת שישה בלוקים

התחנה עומדת בכל התקנים המחמירים  

.ביותר לבטיחות ואיכות

גובהרוחבאורך  המוצר

SHIELD230mm150mm80mmפרוטקטה
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תחנה גדולה בצורת סלע היכולה להכיל  

.  טירקסומלכודת בלוקים 8כמות של 

למקומות שבהם לא נרצה שיבחינו  מיועדת 

שמורות טבע  ,בתחנה כמו גני אירועים

.  וגינות

התחנה עומדת בכל התקנים המחמירים  

.ביותר לבטיחות ואיכות

גובהרוחבאורך  המוצר

300mm260mm150mmסלעפרוטקטה
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קופסת חשמל תחנה גדולה בצורת 

.  בלוקים8היכולה להכיל כמות של 

למקומות שבהם לא נרצה  מיועדת 

אתרי תיירות  שיבחינו בתחנה כמו 

רחובות העיר ומבנים,מפעלים

התחנה עומדת בכל התקנים  

.המחמירים ביותר לבטיחות ואיכות

גובהרוחבאורך  המוצר

220mm220mm100mmחשמלפרוטקטה
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Express

.בעזרת מפתחמהירה תחנת האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח ופתיחה 

.פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה

.התיבהבתוך אפשרות הצבת מלכודת קפיץ 

.המלכודת מגיע עם בלוק בטון בפנים דבר המאפשר הצבתה ללא קיבוע

.הגנה מפני חדירת מים ושמירה על הבלוקים מפני רטיבות

.קצוות מעוגלים ועבים למניעת התעסקות של כלבים

.אצבע של ילדים ופתיחת התיבה/סגירה אטומה בכל חלקי התיבה דבר המונע יכולת הכנסת יד

.מגיע עם ארבע שיפודים המאפשרים הצבת שמונה בלוקים

.התחנה עומדת בכל התקנים המחמירים ביותר לבטיחות ואיכות

גובהרוחבאורך  המוצר

304mm254mm159mmאקספרספרוטקטה
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מפלסטיק  עשוייהתחנת האכלה לעכברים 

.קשיח

בטיחותית ובעלת נעילה ייחודית למניעת  

.י ילדים"פתיחה ע

התחנה בעלת שלושה חורי כניסה עם תא  

דבר המאפשר לכמה עכברים  " פרטי"האכלה 

.להיכנס ולאכול

גובהרוחבאורך  המוצר

KL110mm110mm50mmפרוטקטה
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.מלכודת קפיץ לחולדות ועכברים

.קלה להפעלה ובטיחותית

עצים ,ניתנת להצבה על צינורות 

צמוד לקירות ובכל מקום הימצאותם  ,

.של המכרסמים

גובהרוחבאורך  המוצר

130mm70mm70mmלחולדותטירקס

95mm40mm50mmלעכבריםטירקס
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דבק מוגנת מפלסטיק קשיח נפתחת רק  מלכודת •

.בעזרת מפתח

של מספר רב  לכידה וניטור ניתן לקיבוע ומאפשרת •

.וחרקיםשל עכברים 

תחנת ניטור 

גובהרוחבאורך  המוצר

200mm115mm35mmקלטת ניטור
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.בעלת יכולת לתפוס כמות גדולה של עכברים24/7פרוטקטה

עכברים יעילה לניטור, או לכידה / אידיאלי עבור ניטור ו 

בעל קצוות מעוגלות  מפלסטיק קשיח ועמידעשוייה. וחרקים 

.למניעת פציעות וניקוי מהיר

.מנגנון פתיחה מהצד לנוחות בתפעול

.חורי לכידה מהצד לעכברים וחרקים

.הצבת מלכודת דבק בפניםאפשרות

.עיצוב אטרקטיבי שמשתלב עם הסביבהבעלת

גובהרוחבאורך  המוצר

7/24255mm170mm45mmטרפר
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מלכודת דבק לחולדות

.מלכודת דבק לחולדות

פרופיל פלסטיק המכיל כמות גדולה 

.של דבק

.חומרי ריח למשיכה וללא אלרגנים

זוגות 24אריזה מכילה 

גובהרוחבאורך  המוצר

240mm120mm10mmדבק לחולדותמלכודת
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TRAPPER PRO PACKמזוודה מקצועית ללכידת חולדות

,  במפעלי מזוןלשימוש , רעלללא חולדות לוחות דבק עוצמתיים ללכידת 

גני חיות ותחומים  , מגורים, בתי חולים, מפעלי מזון, מסעדות, מטבחים

.אסורהרגישים אחרים שבו רעל 

שנועד לצמצם את הסיכוי  , נמוךעם בסיס פלסטיק בפרופיל דבק לוחות 

שפתו הצרה של המלכודת גם מונעת  . של מכרסמים לעצור בקצה המגש

.  מכרסמים להתהלך בשולי המגש ולהימנע מהדבק

מטר  12עד 8הצב את המלכודות כל -ביותר לקבלת התוצאות הטובות 

מגש הפלסטיק השקוף  . חולדותעבור מטר 30עד 15עכברים ו עבור 

.משתלב עם הסביבה לקבלת מראה מקצועיTRAPPERשל 

TRAPPER PROמזוודת -מקצועי וחיסכון בזמן ,לשימוש נוח 

"  קלה לנשיאה"כוללת ידית המזוודה . לוחות דבק12המכילה 

..ושליפה נוחהלאחסון קל ומסילות  

גובהרוחבאורך  המוצר

240mm120mm10mmדבק לחולדותמלכודת
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מלכודת דבק לעכברים

.מכילה כמות גדולה של דבק איכותי •

.מכילה ריח של תמצית וניל•

מותרת לשימוש בכל מקום בניגוד לריח חמאת •

.הבוטנים

.'יח72משווקת בקרטונית של •

גובהרוחבאורך  המוצר

210mm140mmמקסטרפר
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תודה שהקדשת מזמנך

ייעוץ מקצועי ומכירות

054-4578917–נדב רועי

תשמח לעמוד לרשותך בכל עת 

.ובייעוץ מקצועיבהדרכה 
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