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כללי: ברודיטופ פסטה לחקלאות הינו פיתיון להדברת חולדות ועכברים במשק החקלאי, במחסנים, חממות, בתי רשת, 
ובמנהרות עבירות. אין להשתמש בתכשיר בשטח פתוח. בגלל התוארית המיוחדת יש לברודיטופ פסטה את היתרונות 

הבאים: טעם מושך לחולדות ועכברים, יעיל ואטרקטיבי גם בתנאי לחות גבוהה, נוח לטיפול, מוכן לשימוש מיידי, אריזה 
מתפרקת באופן ביולוגי, מכיל Denatonium benzoate למניעת אכילה בשוגג. התכשיר מגיע בשקיות של 10 גרם כ"א.

אופן היישום
חולדות: 

יש לסרוק את האזור הנגוע, ולקבוע היכן נזקי החולדות. פיזור התכשיר לצורך הדברה יעשה בתיבות האכלה בצורה שלא 
תאפשר גישה של ילדים וחיות מחמד לחומר המפוזר. הנח את הפיתיון סמוך ככל האפשר לאזורים בהם החולדות פעילות. 

הנח כמות של עד 5 שקיות  של 10 גרם פתיון בכל תחנת האכלה בהתאם לחומרת הנגע, במרחק של 5-10 מ' בין תיבה 
לתיבה. מספר תחנות האכלה נקבע לפי היקף הנזק שנצפה בשטח. המשך לבצע הדברה עד שאין יותר אכילות מהתכשיר. 

אין לגעת בפיתיון בידיים חשופות.

עכברים:
פיזור התכשיר לצורך הדברה ייעשה בתיבות האכלה בצורה שלא תאפשר גישה של ילדים וחיות מחמד לחומר המפוזר. 

עכברים בדרך כלל אינם מתרחקים מן המחילות שלהם )לרוב רק מספר מטרים ספורים(.
יש לפזר 2-3 שקיות של 10 גרם פיתיון  בכל תיבת האכלה בקרבת מחילות העכברים. בשטח נגוע בצפיפות יש להניח תיבות 

האכלה כל 2-3 מ'. המשך לבצע הדברה עד שאין יותר אכילות מהתכשיר.

הערות: 
בתום פעולת ההדברה יש לאסוף את שאריות התכשיר ואת הפגרים שעשויים להימצא בשטח ולקבור אותם בקרקע.

אזהרות לאדם:
• רעיל מאוד בבליעה.

• רעיל מאוד במגע עם העור.

Brodifacoum 0.005% : מכיל
התכשיר מכיל Denatonium benzoate שטעמו מר כדי למנוע אכילה בשוגג.

ברודיטופ פסטה לחקלאות
 BRODITOP PASTA FOR AGRICULTURE

بروديتوب باستا للزراعة

פיתיון מוכן )RB( להדברת חולדות ועכברים במשק החקלאי
פיתיון פסטה על בסיס תירס. 
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סכנות לסביבה:
• התכשיר אינו רעיל לדבורים.

• רעיל מאוד לחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים.

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מספר או"ם: לא מסווג

מספר רישיון הגה"צ: 06/ה.צ./1795

 
אריזות: 0.4, 1, 5, 15 ק"ג
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