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סניפי הגרעין

k.s@hagarin.co.il :קרית שמונה: א.ת. דרומי ת.ד. 981, מיקוד 11018, קרית שמונה | טלפון: 04-6941313 | פקס: 04-6941717 | דוא”ל
g.y@hagarin.co.il :גבעת יואב: מושב גבעת יואב ד.נ. רמת הגולן | טלפון: 04-6600235 | פקס: 04-6600179 | דוא”ל

afula@hagarin.co.il :עפולה: קהילת ציון 40, עפולה | טל’: 04-6426838 | טלפון: 04-6426838 | פקס: 04-6426836 | דוא”ל
haifa@hagarin.co.il :חיפה: הנפח 20 צ’ק פוסט, חיפה | טלפון: 04-8406025 | פקס: 04-8406026 | דוא”ל

K.Y@hagarin.co.il :כפר יהושע: כפר יהושע ת.ד.193 36582 | טלפון: 04-9831149 | פקס: 04-9831145 | דוא”ל
p.h@hagarin.co.il :פרדס חנה: רח’ תדהר 1 א”ת, פרדס חנה )ליד מכון רישוי “חן”( | טלפון: 04-6397360/0081 | פקס: 04-6290180 | דוא”ל

Hadera@hagarin.co.il :חדרה: א.ת.צפוני ת.ד. 1168 חדרה | טלפון: 04-6343376 | פקס: 04-6343449 | דוא”ל

s.h@hagarin.co.il :אבו גוש: משתלת שתילי הר, דרך השלום 3, אבו גוש | טלפון: 02-5661471 | פקס: 02-5661719 | דוא”ל
jerusalem@hagarin.co.il :ירושלים: רחוב בית הדפוס 6, ת.ד. 95477 ירושלים | טלפון: 02-6537615/6 | פקס: 02-6537617 | דוא”ל

k.h@hagarin.co.il :כפר הס: כפר הס גוש תל מונד 40692 | טלפון: 09-7961295 | פקס: 09-7961671 | דוא”ל
beiti@hagarin.co.il :בית יצחק: מושב בית יצחק | טלפון: 09-8840748 | פקס: 09-8621472 | דוא”ל

g.h@hagarin.co.il :כפר סבא: מושב גן חיים | טלפון: 09-7604821 | פקס: 09-7444640 | דוא”ל
 g.c@hagarin.co.il :גבעת ח”ן: רח’ פעמי אביב, מושב גבעת ח”ן דואר רעננה | טלפון: 09-7402773 | פקס: 09-7461031 | דוא”ל

fazael@hagarin.co.il :פצאל-הבקעה: ד.נ. הבקעה פצאל 90682 | טלפון: 02-9941133 | פקס: 02-9942414 | דוא”ל
r.i@hagarin.co.il :ראש העין: רח’ העבודה 30, א.ת. ראש העין 40800 | טלפון: 03-9381223 | פקס: 03-9021499 | דוא”ל

r.s@hagarin.co.il :רמת השרון: רח’ השרף 3, רמת השרון | טלפון: 03-5406667 | פקס: 03-5401004 | דוא”ל
TLV@hagarin.co.il :תל אביב: רח’ קרליבך 11, תל אביב 67132 | טלפון: 03-5610736 | פקס: 03-5612419 | דוא”ל

 B.A@hagarin.co.il :בני עטרות: מושב בני עטרות | טלפון: 03-9732175 | פקס: 03-9702383 | דוא”ל
e.v@hagarin.co.il :עין ורד: מושב עין ורד 40696 | טלפון: 09-7962014 | פקס: 09-7963874 | דוא”ל

o.y@hagarin.co.il :אור יהודה: רח’ התעשיה 13 א.ת.ישן אור יהודה | טלפון: 03-5330966 | פקס: 03-5333990 | דוא”ל
rishon@hagarin.co.il :ראשון לציון: רח’ לישנסקי 27, א.ת.ח. ראשל”צ 75650 | טלפון: 03-9410180 | פקס: 03-9410182 | דוא”ל

k.a@hagarin.co.il  :כפר אז”ר: משתלת הסוכה | טלפון: 03-6092183 | פקס: 03-6054183 | דוא”ל
 

rehovot@hagarin.co.il :ביל”ו: רחובות מתחם ביל”ו | טלפון: 08-9495622 | פקס: 08-9495166 | דוא”ל
 yavne@hagarin.co.il :יבנה: רחוב נחל חריף 2 א.ת.צפוני יבנה | טלפון: 08-9320467 | פקס: 08-9320468 | דוא”ל

hazav@hagarin.co.il :חצב: מושב חצב | טלפון: 08-8591322 | פקס: 08-8594367 | דוא”ל
kidron@hagarin.co.il :קדרון: מושב קדרון 70795 | טלפון: 08-8596997 | פקס: 08-8693835 | דוא”ל

 shekef@hagarin.co.il :שקף: מושב שקף ד.נ. לכיש דרום 79380 | טלפון: 08-6810359 | פקס: 08-6810359 | דוא”ל
lahish@hagarin.co.il :לכיש: מושב לכיש 49360 | טלפון: 08-6813102 | פקס: 08-6881570 | דוא”ל

 b.t@hagarin.co.il :באר טוביה: מושב באר טוביה 70996 | טלפון: 08-8587476 | פקס: 08-8580235 | דוא”ל
ashkelon@hagarin.co.il :סניף אשקלון: רחוב הפלדה א.ת. צפוני )מול יינות ביתן( | טלפון: 08-6756511 | פקס: 08-6756625 | דוא”ל

mivtahim@hagarin.co.il :מבטחים: מושב ישע ד.נ. הנגב | טלפון: 08-9965566 | פקס: 08-9965538 | דוא”ל
 b.s@hagarin.co.il :באר שבע: א.ת. זעירה באר שבע, ת.ד. 812 | טלפון: 08-6280335 | פקס: 08-6286066 | דוא”ל

idan@hagarin.co.il :עידן: מושב עידן ד.נ. ערבה 86840 | טלפון: 08-6582466 | דוא”ל
 hazeva@hagarin.co.il :חצבה: מושב חצבה ד.נ. ערבה 86815 | טלפון: 08-6581154 | פקס: 08-6581640 | דוא”ל

faran@hagarin.co.il :פארן: מושב פארן ד.נ. ערבה 86835 | טלפון: 08-9979523 | פקס: 08-9979524 | דוא”ל
eilat@hagarin.co.il :אילת: החרש 9/2 אילת | טלפון: 08-6332310 | פקס: 08-6332989 | דוא”ל

סניפי צפון:

סניפי מרכז:

סניפי דרום:
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אריזה שם המוצר    מק”ט  

חומרי מכתשים

1 ליטר סיליק 20      35103454

1 ליטר דה באגר     35102050

1 ליטר 35103646     באנג’י  

1 ליטר 35103645      פולריס כבשים  

1 ליטר 35101010            אדמירל  

1 ליטר 35101335      אפקטיב פורטה 



5

אריזה שם המוצר   מק”ט  

5 ליטר 35101452     אקטליק ממגורות 

1 ליטר 35101690   ברומקס  

1 ליטר 35101450      אקטליק תברואה 

חומרי מכתשים

1 ליטר 35103570      סניור  

1 ליטר 35101110   אוסקר 1  

1 ליטר 35104037      קסם  



6

35104088      קשת       1 ליטר

35102997         מורין פורטה        10 ק”ג )שקיות 1 ק”ג(

מורין פורטה - בלוק חקלאות    5 ק”ג  35102980

35102978    מורין - בלוק חקלאות       1 ק”ג

35102990      מורין פקום פסט’       10 ק”ג )שקיות 1/2 

35103573     סנטור       1 ליטר

מורין כופ’         12 ק”ג )30 גרם(   35102994

חומרי מכתשים

מק”ט    שם המוצר        אריזה
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35103573   סנטור       1 ליטר

35103570     סניור       1 ליטר

טקטיק       1 ליטר   39760013

35103645        פולריס צאן       1 ליטר

34301975          סופרטק       1 ליטר

טקטיק       5 ליטר   39760014

39760017        אופיגל 25       500 גרם

39760011         אופיגל 5       2 ק”ג

אריזה מק”ט    שם המוצר  

קרציות

39301011       קרצימט 25  

39301021        קרצימט 5       2 ק”ג
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פרעושים

35103645   פולריס צאן     1 ליטר

35101010     אדמירל     1 ליטר

35103646       באנג’י     1 ליטר

35103570       סניור     1 ליטר

35102050   דה-באגר     1 ליטר

39301018       דורפן     1 ליטר

34302433  פרמירון 20     1 ליטר

דלתא פורטה   1 ליטר  34801155

35103573       סנטור     1 ליטר

אריזה מק”ט         שם המוצר  
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פרעושים

34801050          לאיגון 20%         1 ליטר

33701922          סיפרין 20       1 ליטר

38601364             סירוקל        250 גרם

38601353    סיפזול 20 תברואה    1 ליטר

37105001     פרמנונה תברואה      1 ליטר

34801316       רספונסר ת.ר.        1 ליטר 

38601075          דלתא סופר         1 ליטר 

34801148      באיסידל       1 ק”ג

אריזה מק”ט            שם המוצר  

33701175       ברקת        1 ליטר 
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34901023          אדווין ג’ל                              30 גרם

39307015        אדוואנס ג’ל                              30 גרם

39307025   ערכה למניעת והדברת נמלים            מזרק + 2 מלכודות  

35101335      אפקטיב פורטה                               1 ליטר

37105021         סיפראקט                              1 ק”ג

אדוויון פיתיון גרגירי לנמלת האש         910 גרם  34901025

39307045   פארטוקס תחנת האכלה לנמלים      20 יחידות

39307055  פארטוקס תחנת האכלה לנמלים       1 יחידה

38601970        פרמתרול 25                    1 ק”ג

סייג’ פרו                              450 גרם   34302245

31500110    ניבאן                              1.8 גרם

מק”ט         שם המוצר                             אריזה

נמלים
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200 ליטר    TP 2222   38601088

אריזה שם המוצר   מק”ט  

יתושים

1 ליטר 35101110     אוסקר  

200 ליטר 33700501   שמן  10  

25 ליטר 33703095   שמן  10  

1 ליטר 33701260    טמגרד   

1 ליטר 35101450       אקטליק תברואה  

25 ליטר    TP 2222   38601863

1 ליטר 37101025      בקתוש  



12

35101010   אדמירל         1 ליטר

35103646    באנג’י             1 ליטר

35102050   דה באגר         1 ליטר

ברקת 1         1 ליטר   33701175

   
33702049   ספיר 1         1 ליטר

34801155        דלתא פורטה         1 ליטר

תיקנים

35103573     סנטור          1 ליטר

אריזה מק”ט    שם המוצר  

35103454   סיליק 20         1 ליטר
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34801316       רספונסר ת.ר                     1 ליטר

38601075         דלתא סופר                     1 ליטר

סיפזול 20                     1 ליטר   38601353

39301015      דה באגר )מרסס(                     750 סמ”ק

33702358          קילר נוזלי                       750 סמ”ק

ערכה למניעת והדברת תיקנים     מזרק+5 מלכודות   39307030

39307020     קוקרוקס ג’ל תיקנים           20 גרם )מזרק( 

34901025    אדווין ג’ל תיקנים                     30 גרם )מזרק(

מק”ט    שם המוצר          אריזה

תיקנים

34801257      סולפאק 5 ת.מ                     1 ליטר
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מק”ט    שם המוצר         אריזה

זבובים

200 גר’ 33701259          דינופליי  

1 ליטר 33703050          רימיקיל  

1 ק”ג 37105021        סיפראקט  

1 ק”ג 33701928      סיפרימי דלי 

400 גר’ 39760001      אגיטה 10%  

750 סמ”ק 33703096   אנטיפליי בקבוק  

1 ליטר  35104037            קסם 

1 ליטר  35103570            סניור  

1 ליטר  34302436   פירמירון )26.5%(  
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מק”ט    שם המוצר         אריזה

זבובים

0.5 ליטר 37105004   פלאי מקס סוסים   

1 ק”ג 34801148      באיסידל 25  

0.5 ליטר 37105006   פרמנונה וטרינרי  

1 ליטר 38601353   סיפזול 20 תברואה 

1 ליטר 37105001  פרמנונה תברואה  

1 ליטר 37105010  פלאי מקס סוסים   

1 ליטר 37105005   פרמנונה וטרינרי  

1 ליטר 37105015        סיפרמקס  
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מק”ט            שם המוצר         אריזה

זבובים

1 ק”ג 33701801  נפורקס 2% גבישי   

1 ליטר 38601955    סילופלאי )20%(  

250 גר’ נפורקס 50% אבקה     39760015

10 ק”ג רימול 90 גרגרי שק     33703025

10 ק”ג  33703030   רימי 90 גרגרי שק   

1 ליטר  33703031       רימי 90 נוזלי   

250 גרם  38601364          סירוקל   

1 ק”ג  33703040      רימי 90 גרגרי   

5 ק”ג 34801253  נפורקס 2% גבישי   
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מק”ט            שם המוצר         אריזה

מכרסמים

35102997     מורין  פסטה פורטה         10 ק”ג )1 ק”ג 

35102980       מורין פורטה בלוק           5 ק”ג

35102981   מורין פורטה בלוק לחקלאות     5 ק”ג

35102990      מורין פקום פסטה           10 ק”ג )1/2 ק”ג כ”א(

35102994              מורין כופ’                12 ק”ג )30 גר’(

33601196          ברודימת כופ’              1 ק”ג )30 גר’ כ”א(

34901197  ברודימת כופ’ )א. סביבה(    8 ק”ג

34901196           ברודימת כופ’             8 ק”ג )30 גר’ כ”א(

34901199    ברודימת כופ’ תפזורת       10 ק”ג )1 ק”ג כ”א(

34901202      ברודימת )א. הסביבה(       10 ק”ג
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מק”ט    שם המוצר        אריזה

מכרסמים

1 ליטר 33702515       רטרים נוזלי  

8 ק”ג 33702544       רטרים בלוק  

1 ק”ג 33702540       רטרים בלוק   

1 ק”ג 34801470     רקומין פסטה  

5 ק”ג 34801315     רקומין פסטה  

1 ק”ג 34801430         רקומין 57   
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מק”ט    שם המוצר        אריזה

מכרסמים

38600996   ברודיטופ פסטה         5 ק”ג

38600971  ברודיטופ ווקס בלוק          15 ק”ג

ברודיטופ ווקס בלוק          5 ק”ג  38600970

38600998   ברודיטופ פסטה         15 ק”ג

38601995      רטימון מרוכז         1 ליטר

38602031       רטימון כופ’        1 ק”ג )50 גר’ כ”א(

38602056       רטימון כופ’        5 ק”ג )50 גר’ כ”א(

39308009      רטיולון בלוק         5 ק”ג

ברודיטופ פסטה חקלאי   1 ק”ג  38600985
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      מק”ט           שם המוצר          אריזה

שונות

5 ק”ג 33101050          אלפא 4  

1 ק”ג 34302685         תרדימון 4  

1 ק”ג 33701070          אלפא 4  

33701110         אלפא צ       1 ק”ג

5 ק”ג 33701090         אלפא צ  

24 יחידות 34300927   אבוקות עשן מיני 

6 יחידות  34300915  אבוקות עשן מקסי   

38601840   אבוקות עשן מיני      24 יח’

38601845  אבוקות עשן מקסי    6 יח’

38601102           כלפט              1 ק”ג
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      מק”ט           שם המוצר               אריזה

שונות

37102010   עופי מפה- תרסיס יונים ג

55601265         חרקן 911 נורון

55601290       לוח דבק 911 נורון

37503047         חיטוי יומי )787(      27 ק”ג

37102020   עופי מפה- תרסיס יונים ק

55601270      קטלן ILT 30 נורון

55601295   קטלן דבק ILT 30 נורון

55601280       מנורה חרקן 911

55601275       חרקן ILT 30 נורון

30  ILT 55601285    מנורה קטלן

37503050       חיטוי שבועי )ליגל(      29 ק”ג
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 1660 39308025        פוסטוקסין   

אריזה   מק”ט    שם המוצר  

שונות

300 טבליות 39308045        מגטוקסין  

מאבקת ידנית קטנה    1 יחידה  55601089

30 טבליות 39308057           פוספון  

330 טבליות 39308030        פוסטוקסין   

פלטה 39308050        מגטוקסין   

680 גרם 31500100        טים - בור   

330 טבליות 39308065           פוספון   

100 טבליות 39308060           פוספון   

100 טבליות 39308020        פוסטוקסין   

30 טבליות  39308040        פוסטוקסין 
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  מק”ט    שם המוצר  

ציוד ומלכודות

מלכודת עץ קטן ויקטור - זוג  55601099

פתיון למשיכת זבובים )1 קופ’(  55601075

מלכודת עכברים רשת - קטן  55601115

מלכודת חולדה רשת - גדול  55601120

55601070  מלכודת זבוב-פלסטיק-שבתיאלי

מלכודת דבק חולדה )קרטון 60 יח’(  55601111

מלכודת עץ גדולה ויקטור  55601097

מלכודת עכבר דבק סופר )קרטון 72 יח’(  55601235
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מלכודת זבובון חד פעמי  55601125

פתיון צרצר  )1.4 ליטר(  55601127

מלכודת צ.ר.צ.ר דגם 2 )קטן(  55601126

פתיון צרצר )250 ליטר(  55601128

ציוד ומלכודות

מלכודת צרצר )דגם גדול(  55601121

  מק”ט    שם המוצר  

מלכודת גינה חד פעמית )צרצר(   55601140

אינספקטור מלכודת עש )25 יחידות(  39307057



25

ציוד ומלכודות

תיבת האכלה לחולדה עם מפתח  55601027

תיבת האכלה שחורה לחולדות  55601022

תיבת האכלה “פטי” לעכברים  55601029

צלחת לרעל  56401170

תיבת האכלה - אורבני מתכת  55601028

תיבת האכלה לעכברים  55601024

מלכודת חתולים  55601241

  מק”ט    שם המוצר  



26

משקפי מגן

שם המוצר מק”ט   

משקפי וולוז’ון עדשה אפורה  54602129

משקפי אולטרא סוניק כתום   54602132

 R 180 משקפי אולטרה ויזון  54602130

משקפי וולוז’ן שקוף 9160065   54602128

משקפי וולוז’ן עדשה כהה  54602127
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שם המוצר מק”ט   

91-RD מסיכת ריסוס אף פה  54602105

A1-P3-673 פילטר לחצי פנים  54602110

מסכות

M3XP3 מסכה חצי פנים לאבק  54602102

SPA מסיכת גז פנורמה דגם  54602115

XPLORE - 30300 מסיכת חצי פנים  54602107

מסכת אבק מתקפלת דגם 9322  54602103

פילטר לאב”כ כיסוי רחב 103   54602120

 XPLORE - זוג פילטר לחצי פנים  54602108
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אריזה שם המוצר       מק”ט   

כפפות

PVC אדומות לכימיקלים       זוג כפפות  54602150

זוג כפפות SOL-VEX   54602161   ניטריל  

50 זוגות 54603201        כפפות לטקס   

שם המוצר      מק”ט   

סרבלים

XL סרבל ריסוס מידה TYVEK  54602202

סרבל טייכם  54602205

חליפת גשם צהובה משופרת  54603142
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נעלי עבודה

593036

593038

593039

מגף אוסטרלי פטרה   593016

מגף אוסטרלי “REDBACK” חום  593033

דגם קלאסיק חום  592008

דגם קלאסיק שחור  592009

 ”BLUNDSTONE“ מגף אוסטרלי

 ”BLUNDSTONE“ מגף אוסטרלי

 ”BLUNDSTONE“ מגף אוסטרלי

שם המוצר     מק”ט   
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מרסס סולו 2 ליטר 402  61901018

מרסס סולו 1 ליטר 401  61901019

מרסס לחץ גבוה מנועי 433 סולו  61901023

מרסס מנועי 423 סולו )פוגר(  61901025

סולו 5 ליטר 456   61901015

שם המוצר      מק”ט  

מרסס 425 15 ליטר )אנדונזיה(  61901008

מרסס סולו 5 ליטר 461  61901014

US מרסס סולו 425 15 ליטר  61901011

מרסס סולו  425 15 ליטר )גרמניה(  61901010

מרסס סולו 475 דיאפרגמה   61901012

מרססים
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תיאור פריטמק”ט
מתאים לדגמי מרססים

425475456461423433401/402
++++מגן פלסטי לדיזה 612016724900430

+מוט טלסקופי+מגן 612024914900628

++++מוט ריסוס 2 דיזות) קשיח( 4900514 61202361

++++מוט ריסוס 4 דיזות 612023634900299

++++מוט הארכה 1.5מ’ 612023664900528

++++מוט מתכת 50 ס”מ 612023644900519

++++מוט טלסקופי )120-230( 612023764900445

++++מוט קשיח קומפלט 612023854900439

+מוט ריסוס 3 דיזות 60 ס”מ 612053034900181

+סט אטמים 612023744900442

+דיאפרגמה 612022574074245

+סט אטמים 612024104900551

+סט אטמים 612024904900441

++++דיזה קומפלט 612023804900448

++++שעון לחץ עם חיבור 612023734900356

++++ברז חומר 612023324900440

++++דיזה קונג’ט מתכווננת 612050884900206

+דיזה קומפלט 612050894900182

612019704900479 ULV  דיזה קומפלט+

+ברך ריסוס כפול 612018134900137

+משאבת חומר 612017984400117

+מערכת גיפור 612018174900233

Solo טבלת התאמות אביזרי עזר

מרססים
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שם המוצר       מק”ט  

מוט טלסקופי )-230  61202376

מוט קשיח קומפלט   61202385

מוט ריסוס 3 דיזות 60 ס”מ  61205303

סט אטמים  61202374

מוט מתכת 50 ס”מ   61202364

אביזרי עזר למרססים

מוט טלסקופי + מגן   61202491

מוט ריסוס 2 דיזות )קשית(   61202361

מוט ריסוס 4 דיזות   61202363

מוט הארכה 1.5 מ’  61202366

מגן פלסטיק לדיזה   61201672

דיאפרגמה  61202257
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סט אטמים  61202490

דיזה קומפלט  61202380

סט אטמים   61202410

שעון לחץ עם חיבור  61202373

ברז חומר  61202332

דיזה קומפלט  61205089

דיזה קונג’ט מתכווננת   61205088

 UVL דיזה קומפלט  61201970

ברז ריסוס כפול   61201813

משאבת חומר  61201798

מערכת גיפור  61201817

שם המוצר       מק”ט  

אביזרי עזר למרססים
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שם המוצר הערותמק”ט  

מוצרים שנוספו אחרי שקיבלתי את הקטלוג

עדכונים ומוצרים חדשים
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שם המוצר מס’ עמוד מק”ט  

מה שאני צריך
לא לשכוח בפעם הבאה שאני בסניף
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הרשת המקצועית 
לגינון וחקלאות

קטלוג מוצרים לתברואה 2014

לפניות: עלמה קיסוס, מנהלת מחלקת תברואה 054-6752519
www.hagarin.co.il


