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לקריאת הכתבה

הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית בוחנת לראשונה את תכשירי הדברה ממשפחת הפרטרואידים שנמצאת 
בשימוש נרחב כקוטלי החרקים, ובמיוחד את השפעתם על חיי יצורי וצמחי מים.

פרתרואידים הפכו למשפחת קוטלי המזיקים שנמצאת בשימוש עיקרי לאחר הוצאתם של משפחות זרחניים 
אורגניים וקרבמטים משימוש תברואי.

הקונגרס האמריקאי דרש מסוכנות ה- EPA שתפקידה הגנה על בריאות האדם והסביבה, לבחון את קבוצות 
קוטלי המזיקים אחת ל-15 שנה וכעת נבחנים הפרטרואידים לסיכונים האפשריים כתוצאה משימושם בתברואה.

 EPA - ה-30 בינואר הוא התאריך האחרון שניתן יצרנים להגיש את תגובתם לבדיקה, לאחר פקיעת מועד זה ה
יוציא הערכת סיכונים לקבוצת חומרים זו שתכלול שינויים והגבלות.

בהם  ביטול השימוש  או  הגבלות  על  יוחלט  לקבוצת הפרטרואידים  הסיכונים שיערך  לתוצאות סקר  בהתאם 
לחלוטין בתברואה.

 ,AMVAC Chemical, BASF, Bayer CropScience, FMC, Syngenta - Valent BioSciences קונצרני הענק בהם
מחכים לתוצאות ההחלטות שיהיו בעלות משמעות רבה לכלים שיהיו בשימוש בהדברה תברואית.

 EPA - UNITED STATES ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY

http://www.pctonline.com/article/epa-pyrethroid-review-comment-period/
http://ipest.co.il/


מזיק תחת זכוכית המגדלת-
מידע שימושי

בכל בית בישראל מוחזקים קוטלי מזיקים המותרים לקהל הרחב , וכיוון שאנו ישראלים ויודעים להסתדר חלקנו 
משיגים גם קוטלי מזיקים חקלאיים שמסוכנים עשרות מונים מהחומרים הביתיים. לידיעתכם שימוש בחומרי 

הדברה שאינם מורשים מסכן את בריאותכם ועלול לפגוע בכם ובסביבה.

לעולם אל תשתמש בחומרים חקלאיים שאינם מורשים!!!!!!!

אלו  חומרים  הרחב.  לקהל  ייעודם שימוש  אם  גם  הדברה  חומרי  כל  רישום של  מחייב  הסביבה  להגנת  משרד 
את  ולסביבה  לאדם  הסיכון  רמות  את  שבוחנת  השונים  הממשלה  ממשרדי  גורמים  שכוללת  בוועדה  נבחנים 

יעילותו של החומר ומחליטה אם לאשר או לא.

חשוב לדעת שבכל חומר שנרשם על ידי המשרד להגנ“ס לשימוש ביתי יופיע מספר רישום ותוקף, כמו כן יופיע 
על התכשיר זמן התוקף של חיי המדף. אם החומר המורשה שבידך פג תוקף של רישום משרד הגנ"ס או חיי 

המדף פנה אל היצרן או המשווק לקבלת הוראות לפינוי בטוח של המוצר.

אחסן את החומרים בארון רצוי נעול בנפרד ממזון והרחק מאפשרות שילדים וחיות מחמד יגיעו אליו.

עשה לך מנהג לשימוש בטוח בחומרי הדברה: קרא את תווית החומר ופעל על פי ההנחיות תוך שמירה על כללי 
הבטיחות הנ“ל.
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זהירות קוטלי חרקים

נבחן את נושא ההאכלה ההדדית. והפעם:
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ונמלים. בדבורים  מתקיימת  נוזלים.  או  מזון  העברת  הדדית:  האכלה 
עולה   Trophallaxis  - נמלים  של  הדדית  האכלה  על  חדש  ממחקר 
שהאכלה הדדית אינה מתקיימת רק למטרת העברת אוכל בין הפרטים של 
הנמלים, בתהליך Trophallaxis עוברות כמויות קטנות של חלבונים בהם 
הורמוני נעורים וגדילה שמשפיעים על התפתחות המושבה כלומר העברת 
שדרך  נמצא  כן  כמו  בקהילה.  מהפרטים  אחד  לכל  הפה  דרך  הפקודות 
החומרים שמועברים מהפה, הנמלים לומדות לזהות את השיוך לקהילה.

קישור לכתבה.

לחרקים מערכות העברת מידע מדויקות משלנו בני האדם, בהן עוברות פקודות שמשפיעות על הקהילה ולא רק על הפרט 
הבודד.

http://www.pctonline.com/article/ants-communicate-via-fluid-exchange/
http://ipest.co.il/


כנס הלקוחות
סיכום

אתר אינטרנט
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חברת איתן עמיחי הדברה IPM ממשיכה במסורת העשייה וכנסים מקצועיים.
המזון  תעשיית  של  והתפעול  האיכות  מאנשי  מאות  בהשתתפות  המכביה  בכפר  נערך  השנה  הכנס 

והתרופות בישראל.
הכנס כלל דברי פתיחה של מר איתן עמיחי, סיכום שנתי של קצר שהוצג ע"י רונן עמיחי והרצאות 
מקצועיות של מומחים מחו"ל בנושאי חיטוי ושיטות חדישות לטיפול באלרגנים וחרקי מזון ללא חומרי 

הדברה והרצאות בנושא המקצועי ואבטחת האיכות ע"י מר אלעד פרנק ואבי בן דויד.
היה מעניין ואנו מתחילים בהכנות לכנס הבא.

העלינו את האתר החדש שלנו

עתיד ההדברה בידכם! האם אתם שייכים לנבחרת הלקוחות שלהם מערכת משדרת?

שמחנו לארח אתכם בכנס לקוחות איתן עמיחי

באתר עולמות חדשים של ידע בנושאי הדברה ללקוחות פרטיים ומוסדיים. 
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