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 אגידור
 .במבני משקבוגרים מסיס להדברת זבובים  גרנולריתכשיר 

  
 

  : הרכב
Thiametoxam 10%  

0.1% Tricosene Z-9  
  

   :התוויות
 .תכשיר גרגרי מסיס להדברת זבובים במבני משק, ובמקומות נגועים בזבובים בוגרים

 
  .ק"ג 1, גרם 500גרם,  250 :אריזה

 
 1535 ים במשרד החקלאות מספר:תים הווטרינריברישיון השירו

  
  , לא לשימוש ביתי.לבדלשימוש ווטרינרי ב

 
 :אזהרות לאדם

  מנע משאיפת אדי התכשיר.הייש ל .1
  התכשיר מסוכן בבליעה. .2

  
  :בטיחות ומיגוןמצעי א

 כפפות גומיבלהשתמש  ,דה עם שרוולים ארוכיםגדי עבוב ללבושההכנה והיישום יש שלבי  בכל .1
  EN -140)לפי תקן ) , מסיכת חצי פנים EN - 374))לפי תקן לחומרים כימיים מתאימות
 משקפי מגןבו ABEK2 P3מסוג  EN- 14387)לפי תקן משולב לפי תקן ) עם מסנן

  (. EN - 168לפי תקן)
 את בגדילקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס בנפרד היטב במים כל חיש לשטוף  העם סיום העבוד .2

 .העבודה
 .בליעתו עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/אוהתרסיס מנע ממגע ילהיש  .3

 אין לשתות, לאכול או לעשן בעת היישום. .4

 .היאין לרסס על כלי אוכל ושת .5
 

 :לסביבה סיכונים
 יש להיזהר ת היישום, בעוליצורים החיים במיםלדגים מאוד רעיל התכשיר  .1

 .בשימוש ולא לזהם מקורות מים 
, יש למנוע את הגעתו לבריכות ם להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימיתלגרו עלול התכשיר .2

 דגים ומקורות מים.

 התכשיר רעיל ליצורים שוכני קרקע. .3

רים ובסמוך לכוורות. אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבו .וספיםומאביקים נרעיל לדבורים התכשיר  .4
ס שעה לפני השקיעה ובשעות . מומלץ לרסבקהחים פורחים המפרישים צוף או אאין לרסס על צמ

  בתנאים של רוח חזקה. סמריסו עלא בשעות הבוקר המוקדמות(, יש להימנהערב )
  

 
  

 
 
 
 

לשימוש וטרינרי 
 בלבד



      
 

 
 

 

 
 :ומינון מומלץ הוראות שימוש

קירות חשופים , או לחנות נוהגים להתאסף הזבובים הםב במקומות המשק מבניבהתכשיר  את רחמ/סרס
 גרות חלונות.סמ לשמש, מחיצות כלובים,

 אשפה וצבר של חומר אורגני. במכלייש לרסס 
 .לילדים ובעלי חייםבאזורים מוגנים ממים ובלתי נגישים  התכשיראת  ליישם יש
 

 מינון מומלץ:
 

 :בכתמים ריסוס
 קבלת תמיסה הומוגנית. דליטר מים פושרים, ע 1-גרם אגידור ב 125יש לערבב היטב 

 מדי פעם את התמיסה המוכנה  רצפה. מומלץ לערבבמ"ר  20-25 ליטר מתאים לריסוס של 1
 את כל השטח. ססבמכלי אשפה וערימות זבל, מומלץ לר בעת היישום

 יש להשתמש בתמיסה מיד לאחר הכנתה ו/או ביום ההכנה בלבד.
 מומלצים לריסוס. צבועים בסיד, אינם ויים אמשטחים מלוכלכים, נקבוב

 

  :מריחה
 לערבב היטב עד קבלתו סמ"ק מים פושרים 100 -אגידור ל םגר 125 הוסיףיש לעיסה למריחה,  להכנת

  מברשת.עזרת מרקם הניתן למריחה ב

 מ"ר רצפה. 10כתמים לכל  2-3, ס"מ  15X20למרוח כתמים בגודל

 
 :ןאחסו

 באריזתו המקורית במקום מוצל נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים,יש לאחסן את התכשיר 
 ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. של ילדים, בעלי חייםק מהישג ידם הרח

 
   :טיפול באריזות ריקות

למיכל החומר  ופעמים שפוך את התשטיף למיכל המרסס א 3שטוף היטב את האריזה הריקה, לפחות 
 חה. נקב את האריזה הריקה והשלך אותה אל מיכל האשפה.המיועד למרי

 
 :טיפול בתכשיר שנשפך

שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור. לתכשיר שהתפזר שפג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון יש תכשיר 
 .להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב

 

 :עזרה ראשונה ומידע לרופא
 פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. – בליעהשל  במקרה

 פנה לקבלת טיפול רפואי.פנה את הנפגע למקום מאוורר ו – במקרה של שאיפה
 הסר בגדים ונעלים מזוהמים.שטוף היטב בסבון ובמים זורמים  – במקרה של מגע בעור

 דקות ופנה לקבלת טיפול רפואי. 15שטוף במים זורמים לפחות  – במקרה של מגע בעיניים
 

 04-7771900 , בית החולים רמב"ם חיפה טל.הרעלותלמידע רפואי בהארצי  המרכז נוסף: למידע

 
 קי פיתוח ושיווק בע"מ.דור"י מיוצר ע

 08-9333474טל. 
 נס ציונה.  232ת.ד 

 

 המופיע ע"ג באריזה. אריך האחרון לשימושאין להשתמש בתכשיר לאחר הת

 לפגועבתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לא נכון שימוש השירותים הווטרינריים קובעים ש

 !סביבה ומהווה עבירה על החוקהלבריאות הציבור ומסוכן , בעל החייםב, משתמשב

 


