
     
 

 

 

 

 
 

  נובודור
במבני משק חקלאיים ללא - שונייםילהדברת חרקים/עכבתכשיר  

  נוכחות בעלי חיים
 EWתחליב שמן במים

 
ליישום במבני משק פרעושים, חיפושיות זבל, כינים וקרדיות,  הינו תכשיר להדברת זבובים, נובודור

 .ללא נוכחות בעלי חיים חקלאיים ריקים,
 

דור חדש ממשפחת הפירטרואידים )בטא סיפלוטרין( יחד עם  –נובודור מכיל שילוב של קוטל בוגרים 
 ( פיריפרוקסיפן. IGRמווסת גדילה )

 

 
 הרכב

 
 
 
 

 אריזה

 
 Beta Cyfluthrin 2.5% בטא סיפלוטרין
 1.0% Pyriproxyfen (IGRפיריפרוקסיפן )

 
 .בתכשירההוראות לפני השימוש  קרא בעיון את כל

 
 ליטר 1
 

 התכשיר רעיל ומזיק בבליעה ובשאיפה. אזהרות לאדם 
 

אמצעי בטיחות 
 ומיגון 

יש להימנע מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל מגע בעור או בעיניים. יש ללבוש בגדי 
, כיסוי EN-374/3)עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים, כפפות גומי ) תקן

(. יש להשתמש במסכת חצי פנים )תקן  EN-166ראש ומשקפי מגן אטומים) לפי תקן 
EN 140 ( עם מסנן משולב )תקןEN 143873 ( מסוגP-1ABEK  אין לאכול, לשתות ו/או

 אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים. לעשן בזמן הטיפול בחומר.
 

סיכונים 
 לסביבה

 נזק ארוך טווח לסביבה המימית,  ולבע"ח מימיים, עםרעיל לדגים  .1

 אין לזהם מקורות מים ודרכי ניקוז. 

ומאביקים נוספים, אין לרסס בזמן שקיימת פעילות  התכשיר רעיל לדבורים .2

ובסמוך לכוורות. אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או  דבורים

ובשעות הערב המוקדמות) ולא בשעות  לפני השקיעה לרסס שעה אבקה. מומלץ

 הבוקר המוקדמות( ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.

 התכשיר רעיל לחתולים. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

 הוראות שימוש
  ומינון מומלץ

יש לפנות את המבנה מבעלי חיים ולכסות כלי  :במבני משק חקלאי היישום טרם
 התכשיר במבני לול או רפת יעשה רק לאחר שטיפת המבנה. אוכל ושתייה, יישום

 .יש ליישם במינונים המופיעים בטבלה
 
 
 

 הערות   מינון ויישום

מבני משק חקלאי 
ריקים ללא נוכחות 

   בעלי חיים

 

ליטר תכשיר  1) 1:100 - נגיעות נמוכה
 (. ליטר מים 100ב

 50תכשיר ב  ליטר 1) 1:50- נגיעות גבוהה
 .(ליטר מים

 
ליטר תמיסה מהולה ליישום על   8-10

 .מרוצף או יצוק מ"ר 100 שטח של
 200-250על קרקע חשופה יש להשתמש ב 

 . למ"ר סמ"ק תמיסה מהולה
פנימיים יש לרסס היטב את הקירות )

 , דליים -, ציוד , משטחים(וחיצוניים 
לא כולל כלי אוכל עגלות איסוף ביצים )

 אפשרי של ריכוזי( וכן בכל מקום ומים
 ., פרעושים וחיפושיותזבובים

יש לחזור על פעולת ההדברה בהתאם 
 . לצורך

 יש לפנות את המבנה
מבעלי חיים ולכסות 

 כלי אוכל ושתיה 
 

יישום התכשיר 
במבנה לול או רפת 

יעשה רק לאחר 
 .שטיפת המבנה

 
יישום נגד זבובים  

מומלץ בשעות לפנות  
 ערב

 
 

טיפול בתכשיר 
 שנשפך

 
אטום, תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי 

 ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

 
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון חומרים  אחסון

 כימיים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
 

טיפול באריזות 
 ריקות

התשטיף אל מיכל המרסס, נקב  פעמים. שפוך את 3שטוף את האריזה היטב, לפחות 
 ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

 
 עזרה ראשונה 
 ומידע לרופא 

 
פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה, פנה  –. במקרה של שאיפה 1

 לקבלת טיפול רפואי.
ופנה  מיםאין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה בכוס  –. במקרה בליעה 2

 אין להשקות נפגע חסר הכרה. .לקבלת טיפול רפואי
דקות   15-20הסר בגדים מזוהמים, שטוף במים זורמים למשך    –. במקרה של מגע בעור  3

 במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר  לפחות.
דקות   15למשך    תוחות()עיניים פ  שטוף בהרבה מים זורמים  –.במקרה של מגע בעיניים  4

יד דקות שטיפה, הסר עדשות מגע והמשך לשטוף את העיניים. פנה מ 5לאחר  לפחות.
 לקבלת טיפול רפואי.

 
 למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה 

 במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא. 04-7771900טל. 
 

 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי
 1242מספר  ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות

 
  קי פיתוח ושיווק בע"מ.מיוצר ע"י חברת דור

 08-9333474: , טלפון70400נס ציונה  232ת.ד 

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על האריזה. השירותים 
עלול לפגוע  הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית,

 במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק!
 


