איך זה עובד?

הפתרון היעיל ביותר
לתיקנים בתוך הבית!

היכן מומלץ ליישם?

התיקנים מגיעים אלינו מפתחי הביוב ולעיתים מועברים גם
במשלוחי מזון וכד' .התיקנים שיגלו את מקור המזון הזמין
ויוזנו ממנו ויוקטלו.
התיקנים הינם ניזונים גם מההפרשות והנשלים של חבריהם,
לכן תיווצר לנו (הרעלה משנית) גם של תיקנים שלא פגשו
בפיתיון .המטרה היא לפתור את הבעיה גם במקומות שלא ניתן
להגיע ,ומבלי להפריע לשגרת החיים.

הוראות שימוש:
פתח את המזרק באמצעות
משיכת המכסה שבקצה.

משוך את מכסה
הפיה כלפי מעלה

פנלים ,חריצים וסדקים

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

אזורי המחייה הנפוצים

צירי ארונות ומדפים

בחריצים באזורי אחסון

סביב שקעי חשמל

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

להדברת התיקן הגרמני:
יש לאתר חריצים וסדקים באזור שבו נצפה התיקן הגרמני,
בעיקר באזורים חמים ולחים כגון :מנועי מכשירי חשמל ,אזור
מדיח הכלים ,ארונות מתחת לכיור ומקומות מסתור אחרים
ליישם מספר טיפות מהג'ל.

לשאלות נוספות והדרכה:
1-700-500-405
מיוצר ע"י :
ברישיון
המשרד להגנת
הסביבה מס' 611

התיקן הגרמני:
בית הגידול :בעיקר באזורים לחים וחמים ,מכשירי חשמל,
מנועים ,סדקים ,חריצים ומקומות מסתור בקרבת מזון.
אורך גוף :מגיע עד כ 1.5 -ס"מ .תיקי הביצים כ 6 -מ"מ.
מחזור חיים :גלגול חסר.
זמן התפתחות דור -כ 3 -חודשים ותלוי בתנאים ובטמפרטורה.
משך החיים כ –  10חודשים.
הנקבה מטילה תיק ביצים כאשר בכל תיק כ 35-40 -תיקנים
וכ 7 -הטלות בשנה.

סופר ג'ל
פיתיון ג'ל מקצועי באיכות גבוהה ביותר .הפיתיון מיועד לרוב
סוגי התיקנים המצויים בישראל.
סופר ג'ל מהווה שיא חדש לשנים של מחקר ופיתוח הנועד
לספק פיתיון אטרקטיבי ביותר ויעיל לאוכלוסיית התיקנים.
סופר ג'ל פותח ומיוצר בישראל בהתאמה לתנאי מזג האוויר
המשתנים .הפורמולציה יציבה בעלת לחות וצמיגות מדויקת
כדי להבטיח צריכה גבוהה על ידי התיקנים על פני תקופת זמן
ארוכה.

סופר ג'ל מכיל  0.05%פיפרוניל ( )FIPRONILבתופסת
פיתיון המורכב ברובו ממוצרי מזון טבעיים.
פיפרוניל ( )FIPRONILהנו קוטל חרקים יעיל ביותר מה
שהופך אותו לאידיאלי לשימוש בפיתיונות רעילים.
סופר ג'ל מהווה מזון אטרקטיבי מאוד לרוב התיקנים ונשאר
כזה לאורך זמן .יחד עם זאת ,הרוב המכריע של התיקנים,
מגלים אותו וניזונים ממנו במהלך  24-48השעות הראשונות
מיישום הג'ל במקום הבעייתי.
סופר ג'ל מכיל חומרי משיכה במתכון מיוחד שפותח על ידי
חברת  RPCומורכב ברובו ממרכיבי מזון של האדם .במרכיבי
הפיתיון ,מצויים מגוון רחב של אבות המזון כגון :סוכרים,
חלבונים ,שומנים ועוד ,זאת על מנת לאפשר מענה מלא של
צרכים תזונתיים המיועדים לתיקנים.

תיקן פסים חום:
בית הגידול :ספריות ,ארונות ,מגירות וכו'.
אורך גוף :מגיע עד  1.5ס"מ ,תיקי הביצים  5מ"מ.
מחזור חיים :גלגול חסר ,התפתחות דור כ 7-חודשים תלוי
בתנאים ובטמפרטורה.
תוחלת החיים הנה כ 5 -חודשים .בכל תיק  16תיקנים.

התיקן אמריקאי:
חודרים לבתים ומסוגלים להתפתח כאשר מוצאים תנאים
מתאימים.
בית הגידול :מקומות חמים ולחים ,בעיקר ,מערכות הביוב וכן,
ארונות מתחת לכיור ,אזורי המטבח והאמבטיה ,מרזבים ועוד.
אורך גוף :מגיע עד  4.5ס"מ .תיקי הביצים כ 8-מ"מ16 ,
תיקנים בתיק.
מחזור חיים :גלגול חסר .זמן ההתפתחות כ 10 -חודשים ותלוי
בתנאים ובטמפרטורה.

מאפייני הג'ל:

סופר ג'ל בעל מרקם נוח לשימוש ויוצא כנקודה הומוגנית
שאינה נוזלת או מתפזרת ,עובדה שמבטיחה זמינות ונגישות
לתיקנים שמגיעים אליה.
פיתיונות לחיסול תיקנים:
שימוש בפיתיון מורעל הנה הדרך היעילה להדברת תיקנים.

איור 1
מקומות מומלצים
ליישום באזורי
המטבח

פעולה זו מאפשרת התמקדות בשורש הבעיה ולא בפרטים
בודדים כמו השימוש בתרסיסים על פני שטח גדול.

איור 2
מקומות מומלצים
ליישום באזורי
האמבטיה

כל זאת לבטיחות המקסימלית של יושבי הבית ,ילדים ובעלי
חיים ושמירה על איכות הסביבה בה אנחנו חיים.

מכיל:
חומר פעיל – פיפרוניל (0.05% )Fipronil
(דנטוניום בנזואט – 0.005% )Denatonium Benzoate

שימוש בפיתיון מאפשר פעולת הדברה במינימום שימוש
בחומרי הדברה ובמקסימום יעילות.

