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שיווק: לידור אלמנטס בע“מ, 
רמת השרון 4710002 טל: 03-7606222

Bayer AG Germany :יצרן
Kollant S.r.l Italy

כללי: רקומין פסטה הינו פיתיון אוניברסלי להדברת חולדות ועכברים במחסנים חקלאיים (שאינם מחסני 
מספוא), חממות, בתי רשת, במנהרות עבירות. 

בגלל התוארית המיוחדת יש לרקומין פסטה את היתרונות הבאים:
טעם מושך לחולדות ועכברים. יעיל ואטרקטיבי גם בתנאי לחות גבוהה. נוח לטיפול. מוכן לשימוש מיידי, 

אריזה מתפרקת באופן ביולוגי. מכיל ® Bitrex  למניעת אכילה בשוגג.
הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. 
אמצעי זהירות:  יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות 
בחומרי הדברה. בעת השימוש יש להימנע מבליעה וממגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טיפול 
עם החומר המרוכז יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי 
והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות גומי. יש לשטוף עם מים וסבון את חלקי 
הגוף החשוף שבא במגע עם התכשיר. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול, ולפני פעולות אלה יש לשטוף 

ידיים ופנים. יש למנוע זיהום של מזון, כלי אוכל, מי שתיה ואזורים שאינם מטופלים.
סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע 

הגעת התכשיר לבריכות דגים ולמקורות מים. רעילות נמוכה לדבורים. 
אופן היישום: החומר הפעיל של רקומין פסטה צריך להאכל במשך מספר ימים רצופים ובכמויות קטנות 
יחסית עד שסימני ההרעלה יופיעו. לכן, בליעה של מנות רבות קטנות של הפיתיון ולא לקיחת מנה אחת גדולה 
היא הגורם להדברת  המכרסמים.  בתום פעולת ההדברה יש לאסוף את שאריות התכשיר, את קופסאות 

ההאכלה ואת הפגרים שעשויים להימצא בשטח.
חולדות: יש לסרוק את האיזור הנגוע, לקבוע היכן נזקי החולדות בשטח לפי אכילותיהן מפירות, ירקות או נזק 
שנגרם ליבול או לציוד חקלאי. חולדות הינן יצורים בעלי מנהגים קבועים ומעדיפים להשתמש באותם מעברים 
שוב ושוב. פיזור התכשיר לצורך הדברה ייעשה בקופסאות האכלה או בצורה שלא תאפשר גישה של ילדים 
וחיות מחמד או חיות בר אחרות לחומר המפוזר. הנח את הפיתיון סמוך ככל האפשר לאזורים בהם החולדות 
פעילות. הנח כמות של עד 50 גרם לנקודת פיתיון בהתאם לחומרת הנגע. מספר תחנות ההאכלה נקבע לפי 
היקף הנזק שניצפה בשטח. המשך לשמור על כמות פיתיון שנצרכת בכל נקודה עד שאין יותר אכילות ממנו. 
בצורה  הפיתיון  את  לשמור  מנת  על  אחרים  ליכלוכים  או  מפסולת  האכלה  תחנות  ניקיון  על  לשמור  יש 

האטרקטיבית ביותר. אין לגעת בפיתיון עם ידיים חשופות.
עכברים: פיזור התכשיר לצורך הדברה ייעשה בקופסאות האכלה או בצורה שלא תאפשר גישה של ילדים 
וחיות מחמד לחומר המפוזר. עכברים בדרך כלל אינם מתרחקים מן המחילות שלהם (לרוב רק מספר מטרים 
בודדים). מומלץ לקבוע היכן מחילות העכברים ולאחר מכן לפזר 2-3 שקיות של 10 גרם פיתיון בקירבת מקום. 

החלף את השקיות ברגע שהן נאכלו ונגמרו והמשך בפעולה זו עד אשר נפסקת האכילה מהן.
בגמר השימוש:

הגנה אישית בגמר העבודה:  בגמר השימוש, רחץ היטב את כל גופך, בפרט את חלקי הגוף הגלויים במים 
וסבון והחלף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד. 

אחסון: שמור את התכשיר באריזתו המקורית במקום קריר, יבש, מאוורר היטב ונעול המיועד לאחסון חומרי 
הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש. 
הקפד לאחסנו הרחק ממזון, שתיה, מספוא, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים שאינם מוסמכים להשתמש 

בתכשיר ובעלי חיים. חומר עודף יש להחזיר למקום האחסון בתום השימוש ואין להשאיר בשדה. 
תכשיר שנשפך: יש לאסוף לכלי אטום באמצעות מטאטא ויעה, אין לאסוף בידיים חשופות ולהעביר לאתר 

פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או התקלקל הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה.
טיפול באריזות ריקות: נקב ומעך את האריזה והשלך למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה בכלי אטום וסגור.
עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר 
ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י  רופא,  והצג בפניו תווית זו. במקרה של בליעה יש לפנות הנפגע לרופא. 
במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום 

העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם. טלפון מס': 7771900 –04.

תנאי מכירה:  אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך 
ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש 
בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים 

מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

אין למכור פיתיונות בודדים

أملنتس

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה


