איך זה עובד?
נמלים הנם חרקים חברתיים החיים במושבות גדולות ופועלות
יחדיו לאיסוף מזון .הנמלים שיגלו את מקור המזון ,דואגות
להעביר אותו אל עומק הקן על מנת להזין את שוכני המושבה.

הפתרון היעיל ביותר
לנמלים בתוך הבית!

היכן מומלץ ליישם?
חדרי אמבטיה ושירותים

צירי ארונות ומדפים

הרעל הנו רעל מושהה על מנת שהפועלות המלקטות יספיקו
להעביר את המזון לכל יושבי הקן וזאת בטרם ישפיע עליהן.
המטרה העליונה הנה לטפל ולהזין את המלכה .כשהפיתיון
המורעל יגיע אליה ,המלכה תורעל ותסיים את חייה ,מותה של
זו מהווה את תחילתו של קריסת הקן כולו.
הוראות שימוש:
פתח את המזרק באמצעות משיכת המכסה שבקצה.

פנלים ,חריצים וסדקים

משקופים ומסילות

בתוך המבנה :יש לנקות את המשטח המטופל לפני היישום.
מיישמים מספר טיפות מהג’ל באותם המקומות שנצפו הנמלים.
יש לפזר בנקודות קטנות וצפופות .מניחים את הטיפות בחריצים
ובסדקים בלבד .אין להניח על משטחים סופגים כגון אדמה או
בדים.
בחריצים באזורי אחסון

סביב שקעי חשמל

משוך את מכסה
הפיה כלפי מעלה

להדברת נמלת האש הקטנה:
יש לאתר חריצים וסדקים באזור שבו נצפתה נמלת האש
הקטנה וליישם מספר טיפות מהג'ל .במקומות פתוחים :יש
להניח מספר טיפות בחריצים ובסדקים לאורך נתיב התנועה של
הנמלים .אין להניח על משטחים סופגים כגון אדמה או משטחים
סופגים אחרים.

חשוב מאוד :אין ליישם את  FIXפיקס -ג'ל במקומות
בהם בוצעה פעולת הדברה אחרת .דבר זה יגרום
לדחיית הנמלים מלהגיע אל הפיתיון.

לשאלות נוספות והדרכה:
1-700-500-405
מיוצר ע"י :
ברישיון המשרד
להגנת הסביבה
מס' 610

 FIX-GELג'ל
פיתיון ג'ל מקצועי באיכות גבוהה ביותר .הפיתיון מכוון לרוב
סוגי הנמלים המטרידים.

מושבת הנמלים:
ישנם בדרך כלל שלוש קבוצות עיקריות של פועלות בקן:
מטפלות ,מלקטות צעירות ומלקטות קבועות ).(foragerss

 FIX-GELג'ל מהווה שיא חדש לשנים של מחקר ופיתוח הנועד
לספק פיתיון אטרקטיבי ביותר ויעיל לאוכלוסיית הנמלים.

ההתנהגות והתפקידים של הנמלים משתנים עם הגיל; נמלים
צעירות מתחילות כאחיות המטפלות בקן ,לאחר זמן מה הן
משתלבות לסירוגין בתפקידי ליקוט המזון ולבסוף ,הופכות
ליחידה מובחרת של ליקוט המזון.

 FIX-GELג'ל פותח ומיוצר בישראל בהתאמה לתנאי מזג האוויר
המשתנים .הפורמולציה יציבה בעלת לחות וצמיגות מדויקת כדי
להבטיח צריכה גבוהה על ידי הנמלים על פני תקופת זמן ארוכה.

מאפייני הג'ל:
 FIX-GELג'ל מכיל  0.01%פיפרוניל ( )FIPRONILבתופסת
פיתיון המורכב ברובו ממוצרי מזון טבעיים.
פיפרוניל ( )FIPRONILהנו קוטל חרקים יעיל ביותר מה
שהופך אותו לאידיאלי לשימוש בפיתיונות רעילים.
 FIX-GELג'ל מהווה מזון אטרקטיבי מאוד לרוב הנמלים ונשאר
כזה לאורך זמן .עם זאת ,הרוב המכריע של הנמלים ,מגלות
אותו וניזונות ממנו במהלך  24-48השעות הראשונות מיישום
הג'ל במקום הנגוע.

 FIX-GELג'ל מכיל חומרי משיכה במתכון מיוחד שפותח על ידי
חברת  RPCומורכב ברובו ממרכיבי מזון של האדם.

 FIX-GELג'ל בעל מרקם נוח לשימוש ויוצא כנקודה הומוגנית
שאינה נוזלת או מתפזרת ,עובדה שמבטיחה זמינות ונגישות
לנמלים שמגיעים אליה.

נמלים בני פחות מחודש נחשבים צעירים ובדרך כלל 65%
מהם הן אחיות .לאחר כחודש הן הופכות לחלק ממאגר שלם של
נמלים שאחראיות להזין את הזחלים ,החיילים והמלכה על ידי
פעולה שנקראת  – Trophallaxisהאכלה הדדית .כשפועלת
רעבה פוגשת בתוך הקן בפועלת החוזרת לקן עם "שלל" בתוך
גופה (מקום האגירה הנו האיבר שנקרא "זפק") ,היא מבקשת
ממנה מזון על ידי כך שהיא מתופפת על גופה באמצעות
המחושים וזו מעבירה לה את המזון מפה לפה .בדרך זו ניזונים
גם הזחלים וגם המלכה.

במרכיבי הפיתיון ,מצויים מגוון רחב של אבות המזון כגון:
סוכרים ,חלבונים ,שומנים ועוד ,זאת על מנת לאפשר מענה
מלא של צרכים תזונתיים לקשת רחבה של נמלים.
פיתיונות לחיסול מושבת הנמלים:
שימוש בפיתיון מורעל הנה הדרך היעילה להדברת הנמלים.
פעולה זו מאפשרת התמקדות בשורש הבעיה ולא בפרטים
בודדים כמו השימוש בתרסיסים או בפיזור גרגירים על פני
שטח גדול.
שימוש בפיתיון מאפשר פעולת הדברה במינימום שימוש
בחומרי הדברה ובמקסימום יעילות.
כל זאת לביטחונם המקסימלי של יושבי הבית ,ילדים ובעלי
חיים ושמירה על איכות הסביבה בה אנחנו חיים.

מכיל:
חומר פעיל – פיפרוניל (0.01% )Fipronil
(דנטוניום בנזואט – 0.001% )Denatonium Benzoate

