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مكعبات شمعية طعوم قوارض

مبيد قوارض طعوم جاهزة لإلستخدام

عىل هيئة مكعبات شمعية ملكافحة القوارض

مبيد آفات صحة عامة

الشركة المنتجة: شركة سينجنتا
بلد االنتاج: هنغاريا

يستخدم من قبل املختصني

يحفظ المبيد بعيداً عن متناول األطفال
Syngenta Crop Protection, LLC
410 Swing Road, P.O. Box 18300
Greensboro, NC 274198300

Active Ingredient: Brodifacoum 0.005% (W/W)المادة الفعالة: بروديفاكوم ٠٫٠٠٥ ٪ )و/و(

Inert Ingredient: Denatonium Benzoate 0.001% (W/W)مادة مضافة: ديناتونيوم بنزويت ٠٫٠٠١ ٪ )و/و(

Inert Ingredients: 99.994%المواد المضافة: ٩٩٫٩٩٤ ٪

Total: 100%المجموع: ١٠٠٪

الوكيل: شركة اآلالت والمواد الزراعية المحـدودة
الرقم الموحد جدة: ٩٢٠٠١١١٣٣ ص.ب ١١٣١٨ جدة ٢١٤٥٣

جدة هاتف: ٦٥٣٤٣٢٥ / ٦٥٢٠٤٧١  )٠١٢( فاكس: ٦٥٢٠٥٧٦ )٠١٢( 
الفروع:

بريدة هاتف: ٣٢٤٩٩٣٢ )٠١٦( ص.ب ١١٩٨
الخرج هاتف: ٥٥٠١٦٨٧ )٠١١( ص.ب ١٥٤١

الرياض هاتف: ٤٧٦٨٤٣٠ )٠١١( ص.ب ١٩٤٨٦

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: ١٣٤٢ - ١٢ - ١٥٧

رقم الدفعة/:
تاريخ االنتاج/:
تاريخ االنتهاء/:

انظر الي الختم

المطبوع علي العبوة

سنتين من تاريخ اإلنتاج

Batch No.:

Production date:

Expiry date:
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الخواص:

تالون مكعبات شمعية طعوم قوارض محرض عىل صورة مكعبات شمعية، يحتوي عىل املادة الفعالة 

للقضاء  الكيميائية هيدروکيس کومارین، مخصص  للمجموعة  يتبع  الدم،  لتخرث  املانع  بروديفاكوم 

عىل القوارض يف الداخل والخارج. قاتل بجرعة واحدة بعد مرور ٤ -٥ أيام من تناول الطعم حتى 

ال تتخوف القوارض من تناول الطعم.

للتقليل من خطورة تسمم األطفال والحيوانات  العالية  املرارة  يحتوي عىل مادة ديناتونيوم ذات 

األليفة.

تعليامت االستخدام:

قبل توزيع الطعوم يجب عمل کشف فعيل للمنطقة املصابة من أجل تحديد موقع دخول اآلفة، الجحور، 

موقع الغذاء املتوفر، أماكن تجمع النفايات، املناور، وجود ثقوب يف الجدران واألرضيات وغريها، وذلك 

من أجل إزالة مثل هذه األسباب خاصة التخلص من النفايات واملحافظة عىل نظافة املوقع.

١- اختيار نقاط توزيع الطعوم مثل الفتحات، الثقوب، تحت أكوام النفايات والزوايا املعتمة.

۲- تأسيس خط لتوزيع الطعوم ما بني أماكن املعيشة ومناطق الغذاء املتوفرة للقوارض.

٣- يتم توزيع الطعوم عىل مسافة خمسة أمتار بني الطعم واألخر.

٤- يتم توزيع الطعوم يف مناطق النشاط وبالتحديد يف أماكن مشاهدة الفضالت.

٥- يف املنازل واألماكن املأهولة يتم توزيع الطعوم بعيدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.

٦- افحص املكان بشكل يومي وقم بزيادة الطعوم يف حالة استهالكها بالكامل وتخلص من القوارض امليتة، 

واستبدل الطعوم املستهلكة أو التي ترضرت وازالتها بعد التأكد من القضاء عىل اآلفة متاما.

 ۷- استخدم القفازات عند وضع الطعوم وعدم ملس الطعوم باليدين يك ال تتخوف الفرئان من تناول 

الطعوم كونها تشتم الرائحة.

معدالت االستخدام:

واألماكن  املستودعات  القنوات  البالوعات،  مثل  والجافة  الرطبة  األماكن  يف  الطعوم  توزيع  يتم 

املأهولة، بعيدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة وباملعدالت التالية:

إعادة التطبيقنقاط توزيع الطعوممستوى اإلصابةاآلفة

الجرذان

٢٠-٦٠ غم كل ١٠مإصابة منخفضة
إجراء الفحص عىل الطعوم بعد أسبوع 

من التطبيق األول ثم كل أسبوعني

٢٠-٦٠ غم كل ٥مإصابة عالية
إجراء الفحص عىل الطعوم بعد ٣ أيام من 

التطبيق األول ثم كل أسبوع أو أسبوعني

الفرئان

٢٠ غم كل ٥مإصابة منخفضة
إجراء الفحص عىل الطعوم بعد أسبوع 

من التطبيق األول ثم كل أسبوعني

٢٠ غم كل ٢مإصابة عالية
إجراء الفحص عىل الطعوم بعد ٣ أيام من 

التطبيق األول ثم كل أسبوع أو أسبوعني

* استبدل الطعوم بأخرى جديدة إذا كانت الطعوم القدمية مأكولة جزئياً، وضاعف عدد الطعوم 

إذا كانت الطعوم مأكولة كلياً وذلك يف كل عملية فحص للطعوم.

التخزين:

يحفظ املبيد يف عبواته األصلية املغلقة داخل مكان جاف، بارد، جيد التهوية، بعيداً عن متناول األطفال وبعيدا 

عن األطعمة واألعالف ومياه الرشب واألواين املنزلية وأماكن تربية الحيوانات.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة ويقايا املبيد:

يجب عدم اعادة استخدام العبوات الفارغة ألي غرض كان، ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا املبيد 

حسب اللوائح املحلية املتبعة وعرب الرشكات املرخصة واملسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا املبيدات.

احتياطات السالمة:

١- اتبع التعليامت املدونة عىل بطاقة املعلومات بدقة.

۲- لبس املالبس الواقية )مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة( عند خلط أو استعامل املبيد.

٣- تجنب التطبيق أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء هطول األمطار.

٤- تجنب مالمسة املبيد للجلد أو العني أو الفم.

٥- ال تأكل أو ترشب أو تدخن عند استعامل املبيد.

٦- غسل الجسم واملالبس الواقية جيدا باملاء والصابون بعد االستعامل.

٧- املبيد يسبب حساسية عند مالمسته للجلد والعني.

۸- ال يجوز استخدام املبيد مبارشة عىل خزانات أو أحواض املياه املعاملة املخصصة للرشب، أو 

األدوات املخصصة للرشب.

ابعاد  يجب  القوارض.  ملكافحة  املعاملة  تحت  املوقع  بأن  تفيد  تحذيرية  يجب وضع عالمة   -٩

األطفال والحوامل واألشخاص الغرباء والحيوانات الداجنة واألليفة عن األماكن املعاملة.

۱۰- سام للحياة الربية والثديات والطيور.

للنحل  املبيد سام  أن  تربية األسامك حيث  املناحل وأماكن  بالقرب من  املبيد  ۱۱- عدم تطبيق 

واألسامك.

عىل  املائية  للحياة  سلبية  آثار  ويسبب  األمد،  طويلة  تأثريات  مع  املائية  لألحياء  جدا  سام   -۱۲

املدى الطويل.

اإلسعافات األولية:

- عند البلع: يغسل فم املصاب باملاء وال يجرب عىل التقيؤ، ويجب مراجعة الطبيب فورا وتزويده مبلصق عبوة 

.)MSDS( املبيد ونرشة السالمة الفنية

- عند االستنشاق: وضع املصاب يف الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث ومراجعة الطبيب فورأ.

- عند مالمسة الجلد: تنزع املالبس امللوثة ويغسل الجلد جيدا باملاء والصابون. ويف حال تهيج الجلد، يجب 

مراجعة الطبيب فورا .

- عند مالمسة العني: الغسيل الجيد باملاء النظيف ملدة ۱۵-۲۰ دقيقة ومراجعة الطبيب إذا لزم األمر.

- أعراض التسمم: قد يسبب حساسية للجلد والعني، نزيف الدم.

- مضاد التسمم: فيتامني ك ١ Vitamin K فايتوميناديون Phytomenadione تحت ارشاف طبي.

- نصيحة لألطباء: ان دايفيناكوم هي مادة مانعة لتخرث الدم، حيث متنع عمل فيتامني ك ا مام يسبب النزيف. 

يجب تحديد بروثرومبني Prothrompin time ملدة ۱۸ ساعة عىل األقل بعد تعرض املصاب للمبيد، إذا ارتفعت، 

 Prothrompin time يعطي املصاب فيتامني ك ۱ )فايتوميناديون( حتى تعود اىل الحالة الطبيعية. يجب تحديد

ملدة أسبوعني بعد التوقف عن إعطاء فيتامني ك ١ ومعاودة العالج إذا حدث االرتفاع مجددأ .

يف حالة نشوب حريق

١- تفعيل أنظمة الحريق وإبالغ الجهات املختصة بالحريق.

۲- أبعد مصادر االشتعال

٣- احتواء الحريق قدر املستطاع وعدم املخاطرة بإطفاء الحريق.

٤- بعد إطفاء الحريق، قم بخطوات معالجة الترسب.

الضامن:

 تضمن الرشكة املنتجة املبيد يف عبواته األصلية وذلك تحت ظروف التخزين املناسبة ملدة ۲٤ شهراً من تاريخ 

االنتاج كحد أقىص وال تتحمل الرشكة مسئولية أي أرضار تنتج من سوء التطبيق أو االستخدام أو التخزين
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