
      
 

 
 
 

 

 Dor Fly (SP) דור פליי
 , זבובים בוגרים במבני משקקטילת ורימות להדברת אבקה מסיסה 

  .ללא נוכחות בעלי חיים ,ליישום בריסוס או במריחה 
 

מקבוצת  המכיל שילוב של קוטל בוגריםמסיס במים  תיאבקהינו תכשיר  דור פליי
מקנה זה שילוב  ,יריפרוקסיפן( פIGRמווסת גדילה )יחד עם  )דינוטפורן( נואידיםיהנאוניקוט

ביחד עם מניעת גיחתם של החרקים המתגלמים  את יכולת קטילת החרקים הבוגריםלתכשיר 
  .הזבובים אוכלוסייתשל  התרבותהאת  התכשיר ובכך מונע

 הרכב:

Dinotefuran 12%  
Pyriproxifen (IGR) 2%   

  
 ק"ג. 1גרם,  500גרם,  250 :תכולה

  :אזהרות לאדם
 .ובבליעה בשאיפה מזיק .התכשיר1
 .בעור או בעיניים לגירויים לגרום עלול התכשיר.2
 

 :אמצעי בטיחות ומיגון
להימנע ממגע התכשיר בעור  יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה.

יש ללבוש בגדי עבודה  התכשיר ויישומו,בעת הכנת . ו/או בעיניים ומשאיפת התכשיר או בליעתו
משקפי מגן  כיסוי ראש, ,EN-374/3)כפפות גומי )תקן נעלי עבודה סגורות כולל גרביים, ארוכים,
בסיום . לשתות ו/או לעשן בזמן הטיפול בחומר ונשמית. אין לאכול, (EN-166)לפי תקן  אטומים
שנחשפו לתכשיר ולכבס בנפרד את בגדי העבודה יש לרחוץ היטב במים וסבון חלקי גוף  העבודה,

 לפני שימוש חוזר.

 :סיכונים לסביבה
אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבורים  ומאביקים נוספים. רעיל מאוד לדבורים .התכשיר1

אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה. מומלץ לרסס שעה  ובסמוך לכוורות.
)לא בשעות הבוקר המוקדמות( ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח  לפני השקיעה ובשעות הערב

 חזקה.
 .לזהם מקורות מים ודרכי ניקוז אין ,במים החיים וליצורים לדגים רעיל .התכשיר2
 
   

 
 
 

 :שימושהוראות 
 הזבובים בהם מקומותו אורוות ,דירים ,רפתות לולים החיים, בעלי מבני את מרח רסס/

ערמות זבל  לשלשת לול,ורפד  צבורי אשפה,מ :מתפתחות רימותבהם  ונחים ובמקומות מתאספים
 חיים לבעלי מאפשר שלא בגובה התכשיר ליישם יש .מזון פסולת ,והגמעה חליבה מבני ברפתות,

  .וכלי אוכל ושתייה זוןמ ,חיים בעלי על ישירות לרסס אין .מרוחים/מרוססים משטחים ללקק

 
 
 

אסור לשימוש 
 ביתי



      
 

 
 
 

 

 :מינון מומלץ
 : ריסוס

 ב היטב את התכשיר במים ביש לער ,ליטר מים 1-תכשיר לגרם  25הכן תמיסה בריכוז 
 .להגברת המשיכהגרם לכל ליטר תרסיס(  50-60)מנפח התרסיס סוכר  6%-5%ניתן להוסיף  
 מ"ר.  25-כליטר תרסיס מתאימים לטיפול ב  1

 במקומות והמתקנים המבנים, הקירות משטחי על התמיסה את ורסס די או גב במרסס השתמש
 ערמות זבל מצבורי אשפה, - שלהם הדגירהובמוקדי ולחנות  להתאסף נוהגים הזבובים בהם

 יועדים לדגירת זבובים.לול ובמקומות נוספים המב ולשלשת רפד ,ברפתות
 .לנגיעות בהתאם שבועות 2-3 מידי הטיפול על לחזור יש

  :מריחה
 תמיסה קבלת עד מים ק"סמ 100 עם היטב ולערבב סוכר גרם 100 להוסיף יש דור פליי גרם 25-ל

 . למריחה במברשת הניתנת אחידה
 ולחנות.ס"מ במקומות בהם נוהגים זבובים להתאסף  40X20בגודל  מרח במברשת "כתמים"

 
 : זמן כניסה מחדש

 .התייבש שהתכשיר לאחר המרוסס לשטח ח"בע להכניס ניתן
 

 תכשירים לאחסון מיועד, נעול ,מוצל במקום המקורית באריזתו התכשיר את לאחסן יש :אחסון
 .בתכשיר להשתמש מורשים שאינם ואנשים ילדים של ידם מהישג הרחק ,כימיים

 
 .האשפה לפח התוא השלךו המכל הריקאת  גזור :ריקות באריזות טיפול

 
 :מידע לרופאו ראשונה עזרה

 פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה,  – במקרה של שאיפה
 פנה לקבלת טיפול רפואי.

 
 השקה בכוס מים אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, – במקרה בליעה

 אין להשקות נפגע חסר הכרה. ופנה לקבלת טיפול רפואי.
 

דקות לפחות  20-15ם למשך שטוף במים זורמי הסר בגדים מזוהמים, – במקרה של מגע בעור
  .פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר במקרה והגירוי נמשך,

 
דקות לפחות  15שטוף בהרבה מים זורמים )עיניים פתוחות( למשך  – במקרה של מגע בעיניים

 פנה מייד לקבלת טיפול רפואי. הסר עדשות מגע. דקות שטיפה, 5לאחר 
 

 לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה  למידע נוסף: המרכז הארצי
 יש להציג תווית זו לרופא. במקרה של פינוי לעזרה רפואית, 04-7771900טל. 

 
 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי.

 1355ברישיון השירותים הווטרינריים מספר 

 קי פיתוח ושיווק בע"מ.מיוצר ומשווק ע"י דור
 08-9333474 :פוןטל

 7410102נס ציונה  232ת.ד 
 

 אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

עלול  בתכשיר שלא על פי הוראות התווית, לא נכון שימוששהווטרינריים קובעים השירותים 

 !החוקמסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על  החיים, יבעלו במשתמש לפגוע

 


