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שנה בתחום האדריכלות והפיקוח 20-כ -קצת על עצמי

   שנים מפיצה   8ן ובמקביל "שנים בתחום הנדל 5-כ

.עצמאית בסאנרידר

נשואה לפיטר מהנדס מכונות וכתב טכני  .

שנים 8-עובד בתחום ההדברה כהכנסה נוספת כבר כ.

 וחצי 10וגיא בן  14יש נו שני ילדים קים בת.

 לפני כשנתיים עברתי קורס הדברה תברואית במשרד

חודשי לימוד וקבלת רשיון להדברה 9-להגנת הסביבה כ
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החזון שלנו

עזרה לאנשים תוך מתן שירות הטוב ביותר

 שימוש בחומרים בעלי רעילות אפסית לאדם

ולחיות המחמד שלנו 

שמירה על סביבה נקיה מרעלים



החומר הינו תכשיר ריסוס על ? מהו החומר

?בסיס פירתרואידים ומה זה

 הפירתרום מופק מצמח החרצית והוא פועל

אך גילו כי החומר הינו , כרעל לחרקים מסויימים

מאוד ספציפי לכן  

  שידרגו אותו והפכו אותו לחומר הנקרא

פירתרואיד סינטטי ובתוסף סינרגיסט המופק 

גם מהטבע על מנת לחזק את יעילותו גם  

. למזיקים אחרים

בנוסף יש גם רכז הדרים המרחיק את המזיק.

הדברה ידידותית
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מגיע  .גדול ומגעיל  -תיקן אמריקאי

לפעמים גם בתעופה . מהביובים

.מבחוץ

אוהב  –י 'ינג'קטן וג -תיקן גרמני

מתרבה בקצב ,מכשירי חשמל

.מטורף

הדברה ידידותית
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 -חי לרוב באזור חולי -נדל ארסי

מתחת מרצפות

לרוב לא מזיקות אבל   -נמלים

פולשניות

מפחידים   -עקרבים ועקרבוטים

ולפעמים גם ארסיים

הדברה ידידותית
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קטנים קופצנים ועוקצנים -פרעושים

מגעילות ועלולות להיות   -קרציות

מסוכנות

לא תמיד רואים  -פשפש המיטה

' עקיצה מורגשת לאחר מס.אותו

עקיצות סמוכות' כ מס"שעות בד

הדברה ידידותית
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זבוב הבית או זבוב הבשר או  

....זבוב מגעיל אחר

לפעמים גם ביום וגם   -יתושים

בלילה

עש הבגדים או עש המזון

הדברה ידידותית
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     מקלחות שאינן בשימוש יש לכסות את

ירידות הביוב

  בארונות מטבח יש לאטום מרווחים

שנוצרו סביב צינור ירידת ביוב

  יש לאטום כל חריץ העלול להוות כניסת

פנלים אך  , הנדלים לרוב בריצפה

לפעמים גם תקרות בבתים ישנים  

אוהבים לחות

לאוורר חדרי  ... זה יותר מורכב -נמלים

לשים לב מהיכן  , לסתום חריצים. אמבטיה

נכנסים

הדברה ידידותית
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  -כדאי ורצוי גם לטפל סביב הבית בחומר שנקרא

על גבי קרקע לחה במיוחד על גבי קני  , טלסטאר

נמלים

טיפול נגד בחיית המחמד ושאיבת אבק חזקה

לטפל בחיית המחמד ולקרוא   -קרציות

להדברה בוודאי אם נראו בתוך הבית

להזמין הדברה -לא לחכות -פשפש המיטה

הדברה ידידותית
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אם יש  , להמנע מלהשאיר פח אשפה פתוח

.קומפוסטר לדאוג לסגירה טובה

יש לוודא שאין נקודות מים עומדים   -יתושים

העלולים להוות מקום נפלא להטלת בצי  

יתושים אפשר להשתמש בתכשירים הדוחים  

את היתוש

למי שקונה אורגני שימו לב למה   -עש המזון

.  בתוך האריזה

כדאי לאוורר את הארון ולהניח   -עש הבדים

תכשיר דוחה עש  

הדברה ידידותית

052-5842220



אשמח לענות   -תודה על תשומת הלב

לשאלותכם
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