
GRANULAR
להדברת נמלת האש הקטנה    

                 ונמלים אחרות
GRANULAR

Bait for fire ant & more

גרנולר
פיתיון אטרקטיבי 

לנמלת האש הקטנה
הנמלים לוקחות את הפיתיון לתוך הקן ומאכילות 

את אוכלוסיית הקן ואת המלכה ובכך מושמד הקן

מאושר לקהל הרחב 

מס’ אצווה       رقم املجموعة                                           
תאריך תפוגה         تاريخ انقضاء املفعول   500 גר’ 

يحتوي عىل:   500 غرام  

Fipronil 0.05% :מכיל
חומרי משיכה להשלמה עד 100%

تحذيرات للبرش: مرض عند البلع ومالمسة الجلد. من املمكن أن يسبب تهيج 
العينني. ميكن أن يؤدي إىل الحساسية )رد فعل حسايس(.

األخطار عىل البيئة: ساّم للكائنات الحية املائية، ميكنه أن يرتك آثاًرا سلبية 
طويلة األمد عىل البيئة املائية. سام للنحل.

إجراءات الوقاية: أبعده عن متناول يدي األطفال. احتفظ به يف مكان معتدل 
الربودة. امتنع عن األكل، الرشب والتدخني خالل استعامل املادة. امنع مالمسة 
املستحرض للجلد أو العينني. يف حال مالمسة العينني، قم بغسلهام فوًرا باملاء 
ملدة 15 دقيقة عىل األقل وتوجه فوًرا للحصول عىل استشارة طبية. قم بإزالة 
كافة املالبس امللوثة يف الحال. يف حال مالمسة الجلد، اغسل اليدين بالكثري 
من املاء والصابون. ُيٌحظر اإلفراغ يف شبكة الرصف الصحي. يف حال وقوع 
حادث، أو إذا شعرت بوعكة، توجه فوًرا للحصول عىل استشارة طبية وأعرض 
الالصقة/ العبوة. يف حال البلع ُيحظر التسبب بالتقيؤ؛ توجه يف الحال للحصول 

عىل استشارة طبية، وقم بعرض هذه الرزمة أو الالصقة. 
مركز املعلومات للتسمم يف مستشفى رمبام 8541900 - 04

التخزين: يجب تخزين املستحرض يف مكان مقفل معّد للمبيدات، ومنع وصول 
األوالد واألشخاص اآلخرين غري املخولني الستعامل املستحرض. 

معالجة العبوات الفارغة: يتم تخزين املنتج بعبوته األصلية فقط. بالنسبة 
للمنتج الذي سقط عىل األرض، يجب جمعه والتخلص منه يف موقع للنفايات 
السامة. يجب التخلص من املنتج الذي انقىض وقت صالحيته يف موقع النفايات 

السامة.

غرنولر – طعم حبيبي إلبادة النمل الناري الصغري 

 Fipronil عىل:  يحتوي   | املنزيل  لالستعامل  العام  للجمهور  عليه  مصدق 
جذاب  طعم  هو  غرنولر   |  %100 حتى  لالستكامل  جاذبة  مواد   %0.05
ويطعم  املستعمرة  إىل  الطعم  النمل  يأخذ  الصغري.  الناري  للنمل 
املستعمرة. عىل  القضاء  إىل  يؤدي  مام  وامللكة  املستعمرة  جمهرة 

مصنوع من قبل:
آر,بيز.يس م.ض. 

صندوق بريد 128 موشاف نيس هاريم )99885( 
هاتف: 405-500-1700

رقم التسجيل يف وزارة حامية البيئة: 579
ينقيض تاريخ التسجيل يف:2023

מפזרת  בעזרת  או  ידני  באופן  התכשיר  את  פזר  שימוש:  הוראות 
מכאנית בהתאם למקום הטיפול:

جهاز  بواسطة  أو  يدوي  بشكل  املستحرض  بتوزيع  قم  االستعامل:  تعليامت 
توزيع آيل وفق املكان الذي تتم معالجته:

מקום הפיזור
مكان التوزيع

מחוץ לבית
خارج البيت

אופן הטיפול
طريقة العالج

קן בודד
مستعمرة وحيدة

טיפול בכל 
השטח

عالج املنطقة بأكملها

סביב המבנה
حول املبنى

אזורי צמחייה
نباتية املناطق ال

המינון
الجرعة

1 כפית או  10 
ג’ לקן

ملعقة صغرية أو 10 
غم للمستعمرة 

3-4 גר’ 
ל- 10 מ”ר

3-4 غم ل - 10 
مرت مربع

2 גר’ למטר רץ 
ברוחב פס של 

25 ס”מ
غرامان للمرت بالطول 
يف خط عرضه 25 سم

3-4 גר’  ל- 10 מ”ר
3-4 غم ل - 10 

مرت مربع

הערות
مالحظات

פזר את הפיתיון סביב הקן מבלי לפגוע 
בקן עצמו.

قم بتوزيع الطعم حول املستعمرة من دون املس 
باملستعمرة نفسها.

פזר את הפיתיון באופן אחיד על פני 
השטח. מומלץ לצפות בפעילות נמלים 

ואז לפזר את הפיתיון. יש לחזור על 
הפעולה בהתאם לצורך.  אין לפזר את 

הפיתיון בשטח רטוב.
قم بتوزيع الطعم بشكل موحد عىل املنطقة. يوىص 
مبشاهدة عمل النمل وبعدها بتوزيع الطعم. يجب 
تكرار العملية وفق الحاجة. يحظر توزيع الطعم 

يف منطقة رطبة.

פזר את הפיתיון באופן אחיד על 
מדשאות, גינות ושטחים חשופים.

قم بتوزيع الطعم بشكل موحد عىل املرجة الخرضاء، 
الحدائق واملناطق املفتوحة.

פזר את הפיתיון באופן אחיד.
قم بتوزيع الطعم بشكل موحد.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד 
להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור , המשתמש 

ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק. 

قررت وزارة حامية البيئة أن استعامل هذا املستحرض بشكل مخالف 
لتعليامت امللصق ميكنه أن يعرض صحة الجمهور، املستخدم وجودة 

البيئة للخطر ويشكل مخالفة للقانون. 

מיוצר ע”י:  אר. פי. סי בע”מ
ת.ד. 128 מושב נס הרים )99885( . טל: 1700-500-405

מס’ רישום של המשרד להגנת הסביבה: 579 
תוקף הרישום יפוג ב: 2023

עלול  בעיניים.  לגירויים  לגרום  עלול  בבליעה.  מזיק  לאדם:  אזהרות 
לגרום לריגוש )תגובה אלרגית(.

סיכונים לסביבה: רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות 
לרוקן  אין  לדבורים.  רעיל  מימית.  לסביבת  טווח  ארוכות  שליליות 

למערכת ניקוז.
 Wasmannia( הקטנה  האש   לנמלת  אטרקטיבי  פיתיון  הינו  גרנולר 
auropunctata(  וסוגי נמלים אחרות. הנמלים לוקחות את הפיתיון לתוך 

הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן ואת המלכה ובכך מושמד הקן.
אמצעי בטיחות ומיגון: אין ליישם תכשיר בנוכחות ילדים וחיות מחמד. 
ילדים. שמור במקום קריר. אין לאכול, לשתות  ידם של  הרחק מהישג 
ולעשן בזמן שימוש החומר. מנע  מגע של התכשיר עם העור, או  עם 

העיניים. 
עזרה ראשונה: במקרה של שאיפה – פנה את הנפגע למקום מאוורר 
ופנה לקבלת טיפול רפואי. במקרה בליעה – אם הנפגע בהכרה, שטוף 
את הפה במים והפנה מיד לקבלת טיפול רפואי. אין לגרום להקאה או 
להשקות נפגע חסר הכרה.  במקרה של מגע בעור – שטוף במים זורמים 
וסבון למשל 15 דקות לפחות . במקרה של מגע בעיניים – שטוף עיניים 
פקוחות בזרם חלש של מים נקיים למשך 15 דקות, פנה מיד לקבלת 

טיפול רפואי.
בעת תאונה או אם אתה חש ברע או אם יש חשש להרעלה, פנה מייד 
בבית  להרעלות  מידע  הארצי  מרכז   האריזה.  את  והצג  רפואי  לייעוץ 

חולים רמב”ם  7771900 – 04.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה 
ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש 

בתכשיר. אחסון התכשיר ייעשה באריזתו המקורית בלבד.
טיפול באריזות ריקות:  בתום השימוש יש להכניס את האריזה לשקית 

ניילון ולהשליך לאשפה.


