רשימת תכשירים כימיים הרשומים
בתוקף מיום 02/12/2018
תוכן העניינים
מס"ד

הנושא

עמוד

1

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בבקר

2

2

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בצאן

3

3

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בעופות

4

4

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בסוסים

5

5

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בחתולים

6

6

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בכלבים

7

7

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בחיות שונות

9

8

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי במבנים ,משטחים

10

9

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בארנבות

12

10

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בכלובי בע"ח

13

11

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי בבע"ח

14

12

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי במשק ותעשייה

17

1

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
2

רשימת תכשירי הדברה
.1
לשימוש וטרינרי בבקר
מס'
רישום

תוקף
הרישום

Butox 7.5 pour-on

1423

31/12/2022

וטמרקט שיווק בע"מ

איזיפור

904

30/06/2023

אליעזר לינביץ בע"מ

פלייקו וטרינרי

1146

31/12/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

פרמקסין

111

31/12/2018

רימי כימיקלים בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

יציקה
Deltamethrin-0.75%
שפיכה

בקר ,כבשים

זבובים ,כינים,
פרעושים ,קרציות

 Cypermethrin-2.5%שפיכה

בקר

זבובים ,כינים

בקר ,דירים ,צאן,
רפתות

זבובים ,יתושים

בקר

זבובים

Permethrin-10%
Piperonyl Butoxide-40%

אופן היישום

ריסוס

 Permethrin-20%ריסוס

2

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
3

רשימת תכשירי הדברה
.2
לשימוש וטרינרי בצאן
מס'
רישום

תוקף
הרישום

Butox 7.5 pour-on

1423

31/12/2022

וטמרקט שיווק בע"מ

פלייקו וטרינרי

1146

31/12/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

יציקה
Deltamethrin-0.75%
שפיכה
Permethrin-10%
Piperonyl Butoxide-40%

3

ריסוס

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

בקר ,כבשים

זבובים ,כינים,
פרעושים ,קרציות

בקר ,דירים ,צאן,
רפתות

זבובים ,יתושים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
4

רשימת תכשירי הדברה
.3
לשימוש וטרינרי בעופות
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

אקריתין 20

1130

31/12/2018

תפזול תעשיות כימיות
בע"מ

 Permethrin-20%ריסוס

כינמין

243

30/06/2019

רימי כימיקלים בע"מ

 Permethrin-1%איבוק

4

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

עופות  -מטילות
בלבד

קרדיות

לולים ,עופות

כינים ,קרדיות

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
5

רשימת תכשירי הדברה
.4
לשימוש וטרינרי בסוסים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

היעדים לשימוש

 Swat Flyמשחה

1112

31/01/2023

מרפאת סוסים רשפון
בע"מ

MGK 326-1.01%
 Piperonyl Butoxide-0.5%מריחה
Pyrethrine-2%

סוסים

בסט הורס

1345

31/01/2023

סיקמקס בע"מ

Citronella Oil-0.5%
Eucalyptus oil-0.1%
ריסוס
Permethrin-0.1%
Piperonyl Butoxide-0.5%

סוסים ,פונים

סילופליי 20

205

31/12/2018

תפזול תעשיות כימיות

 Cyhalothrin-20%ריסוס

בע"מ

סביבת בקר ,סביבת
צאן ,סוסים

פולו ספריי

1145

31/12/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

 Permethrin-1%מריחה
 Piperonyl Butoxide-4%ריסוס

סוסים ,פונים

פלאי-מקס סוסים

1016

30/06/2024

סיקמקס בע"מ

Citronella Oil-5%
 Eucalyptus oil-1%מריחה
 Permethrin-1%ריסוס
Piperonyl Butoxide-5%

סוסים ,פונים

5

מזיקים להדברה

זבובים

זבובים

זבובים
זבובים ,יתושים

זבובים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
6

רשימת תכשירי הדברה
.5
לשימוש וטרינרי בחתולים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

Sentry Fiproguard
Flea &Tick Spray
for Dogs & Cats

1418

31/07/2019

פריגו ישראל סוכנויות
בע"מ

Vectra Felis

1392

31/03/2019

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

אדוונטאג` לחתולים
וארנבות

711

30/06/2024

לידור כימיקלים בע"מ

אפיפרו טיפות לחתול

1341

30/09/2022

א .אספקה וטרינרית בע"מ

 Fipronil-10%טיפות

אפיפרו תרסיס
לכלבים וחתולים

1343

30/09/2022

א .אספקה וטרינרית בע"מ

גולד מדל שמפו
לכלבים וחתולים

1329

31/08/2022

מוצרי מעברות בע"מ

סולפרם טיפות לחתול

1309

28/02/2024

סולאנו בע"מ

סולפרם תרסיס

1401

30/09/2022

סולאנו בע"מ

 Dinotefuran-0.25%ריסוס

סרגנט פרוניל תרסיס
לכלבים וחתולים

1349

31/05/2023

מאי פט בע"מ

 Fipronil-0.3%ריסוס

סרסטו קולר לחתולים

1302

31/07/2024

לידור כימיקלים בע"מ

 Fipronil-0.29%ריסוס

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

חתולים

פרעושים

ארנבות ,חתולים

פרעושים

חתולים

פרעושים ,קרציות

 Fipronil-6.25%ריסוס

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

Piperonyl Butoxide-0.5%
Pyrethrine-0.05%

חפיפה

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

Dinotefuran-26%
Piperonyl Butoxide-6%

טיפות

חתולים

פרעושים

ארנבות ,חתולים,
כלבים

פרעושים ,קרציות

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

חתולים

פרעושים ,קרציות

Dinotefuran-40%
Pyriproxyfen-4%

טיפות

 Imidacloprid-9.1%טיפות

 Flumethrin-4.5%קולר

6

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי הדברה
.5
לשימוש וטרינרי בחתולים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

Imidacloprid-10%
פסטיגון טיפות לחתול

1324

30/04/2022

קומקס בע"מ

 Fipronil-10%טיפות

פסטיגון תרסיס

1387

31/01/2019

קומקס בע"מ

 Fipronil-0.25%ריסוס

פרונטליין פלוס לחתול

1064

31/12/2023

בית ארז  -חוות מילטין
בע"מ

פרונטליין תרסיס

613

31/12/2018

בית ארז  -חוות מילטין
בע"מ

Fipronil-10%
S-Methoprene-12%

טיפות

 Fipronil-0.25%ריסוס

7

חתולים

פרעושים ,קרציות

חתולים ,כלבים

פרעושים

חתולים

כינים ,פרעושים,
קרציות

חתולים ,כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
8

רשימת תכשירי הדברה
.6
לשימוש וטרינרי בכלבים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

Sentry Fiproguard
Flea &Tick Spray
for Dogs & Cats

1418

31/07/2019

פריגו ישראל סוכנויות
בע"מ

Vectra 3D

1393

31/03/2019

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

 Fipronil-0.29%ריסוס

היעדים לשימוש

חתולים ,כלבים

מזיקים להדברה

פרעושים ,קרציות

Dinotefuran-4.95%
 Permethrin-36.08%טיפות
Pyriproxyfen-0.44%

כלבים

זבובי חול,
פרעושים ,קרציות

אדוונטאג` לכלבים

712

30/06/2024

לידור כימיקלים בע"מ

 Imidacloprid-9.1%טיפות

כלבים

פרעושים

אדוונטיקס

998

30/06/2019

לידור כימיקלים בע"מ

Imidacloprid-8.8%
Permethrin-44%

טיפות

כלבים

זבוב אורוות ,זבובי
חול ,יתושים,
פרעושים ,קרציות

אפיטיקס טיפות
לכלבים

1378

31/08/2024

א .אספקה וטרינרית בע"מ

Fipronil-6.1%
Permethrin-54.5%

טיפות

כלבים

זבובי חול ,יתושים,
פרעושים ,קרציות

אפיפרו תרסיס
לכלבים וחתולים

1343

30/09/2022

א .אספקה וטרינרית בע"מ

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

אקטיוויל טיפות
לכלבים

1314

31/10/2022

וטמרקט שיווק בע"מ

 Indoxacarb-19.5%טיפות

כלבים

פרעושים ,קרציות

אקטיוויל טיק פלוס
לכלבים וגורי כלבים

1320

31/10/2022

וטמרקט שיווק בע"מ

Indoxacarb-13.7%
Permethrin-43.8%

טיפות

כלבים

פרעושים ,קרציות

גולד מדל שמפו

1329

31/08/2022

מוצרי מעברות בע"מ

 Piperonyl Butoxide-0.5%חפיפה

חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

 Fipronil-6.25%ריסוס

8

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי הדברה
.6
לשימוש וטרינרי בכלבים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

לכלבים וחתולים

אופן היישום

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

Pyrethrine-0.05%

דיקסי ספריי לכלב

1437

30/09/2023

דודי סוכנויות עזוז בע"מ

 Tetramethrin-0.21%ריסוס

כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

דיקסי שמפו לכלב

1457

31/08/2023

דודי סוכנויות עזוז בע"מ

 Tetramethrin-0.4%חפיפה

כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

כל-פט חזק אבקה

195

31/12/2018

תפזול תעשיות כימיות
בע"מ

 Permethrin-2%איבוק

כלבים

פרעושים ,קרציות

סולטיף הום

1350

30/11/2022

סולאנו בע"מ

טיפות

כלבים

פרעושים ,קרציות

סולטיק  -קולר לכלב

1293

30/06/2024

סולאנו בע"מ

כלבים

קרציות

סולפרם טיפות לכלב

1308

28/02/2024

סולאנו בע"מ

כלבים

פרעושים

סולפרם תרסיס

1401

30/09/2022

סולאנו בע"מ

ארנבות ,חתולים,
כלבים

פרעושים ,קרציות

סטריל אנטי פרזיט

1257

31/12/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

כלבים

פרעושים ,קרציות

סקאליבור  -קולר
לכלבים

1251

30/06/2023

אינטרווט ישראל בע"מ

כלבים

זבובי חול ,קרציות

סרג`נטס גולד  -שמפו
הדברה לכלב

1158

31/12/2023

מאי פט בע"מ

כלבים

פרעושים ,קרציות

Dinotefuran-15%
Flumethrin-0.9%

 Amitraz-9%קולר
Dinotefuran-26%
Piperonyl Butoxide-6%

טיפות

 Dinotefuran-0.25%ריסוס
Acetamiprid-0.2%
Pyriproxyfen-0.04%

ריסוס

 Deltamethrin-4%קולר
Nylar 50%-0.01%
Permethrin-0.1%

9

חפיפה

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי הדברה
.6
לשימוש וטרינרי בכלבים
מס'
רישום

תוקף
הרישום

סרגנט פרוניל תרסיס
לכלבים וחתולים

1349

31/05/2023

מאי פט בע"מ

סרסטו קולר לכלבים

1303

31/07/2024

לידור כימיקלים בע"מ

פסטיגון טיפות לכלב

1325

30/04/2022

קומקס בע"מ

 Fipronil-10%טיפות

פסטיגון תרסיס

1387

31/01/2019

קומקס בע"מ

 Fipronil-0.25%ריסוס

פרבנטיק )קולר(

1365

30/09/2023

א .אספקה וטרינרית בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

Piperonyl Butoxide-0.5%
חתולים ,כלבים

פרעושים ,קרציות

 Fipronil-0.3%ריסוס

כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

כלבים

פרעושים ,קרציות

חתולים ,כלבים

פרעושים

כלבים

קרציות

פרונטליין טריאקט

1444

30/06/2023

בית ארז  -חוות מילטין
בע"מ

Fipronil-6.76%
Permethrin-50.48%

טיפות

כלבים

זבובי חול ,יתושים,
כינים ,פרעושים,
קרציות

פרונטליין פלוס לכלב

1065

31/12/2023

בית ארז  -חוות מילטין
בע"מ

Fipronil-10%
Methoprene-9%

טיפות

כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

פרונטליין תרסיס

613

31/12/2018

בית ארז  -חוות מילטין
בע"מ

חתולים ,כלבים

כינים ,פרעושים,
קרציות

Flumethrin-4.5%
Imidacloprid-10%

קולר

 Amitraz-9%קולר

 Fipronil-0.25%ריסוס

10

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
11

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בחיות
.7
שונות
מס'
רישום

תוקף
הרישום

גלביטראז

1344

30/09/2022

תפזול תעשיות כימיות
בע"מ

פורמלדג

766

29/02/2024

דור כימיקלים בע"מ

פלימט סופר לציפורים

567

30/06/2022

ד"ר מירון חרושת כימיה
בע"מ

ציקמייט פלוס

847

30/06/2023

לידור כימיקלים בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

 Amitraz-3.3%תליה
Formaldehyde-36.5%
Methanol-7%

11

ריסוס

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

כוורות

הוורואה

בריכות דגים

 Permethrin-0.08%ריסוס

ציפורים

כינים ,קרדיות

 Coumaphos-10%תליה

כוורות

הוורואה

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
12

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי במבנים,
.8
משטחים
מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

DK 10.2 Vet

1390

15/02/2019

אר .פי .סי חברה להדברה

Cypermethrin-10%
 Piperonyl Butoxide-10%ריסוס
Tetramethrin-2%

אגיטה WG 10

975

31/12/2018

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

 Thiamethoxam-10%מריחה
 Tricosene 9-0.05%ריסוס

מבני משק

אמבוש

1409

30/11/2022

אר .פי .סי חברה להדברה

Cypermethrin-0.3%
Tetramethrin-0.06%

מבני משק

זבובים ,יתושים,
פרעושים ,קרציות

דורפן

1069

31/12/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Imidacloprid-10%
Pyriproxyfen-2%

מבני משק ,מלונות

פרעושים

דורפריד

1307

31/12/2018

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

 Imidacloprid-35%ריסוס

לולים

חיפושיות זבל

דינופליי

972

31/12/2018

רימי כימיקלים בע"מ

מריחה
Dinotefuran-12%
ריסוס

מבני משק

זבובים

כינמין

243

30/06/2019

רימי כימיקלים בע"מ

 Permethrin-1%איבוק

לולים ,עופות

כינים ,קרדיות

מסטר פליי וטרינרי

1428

31/01/2023

אר .פי .סי חברה להדברה

 Dinotefuran-12%ריסוס

כלובי בע"ח ,מבני
משק

זבובים

נפורקס  2%גרגרי

318

31/12/2018

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

פיזור
Cyromazine-2%
ריסוס

דירים ,לולים ,מבני
משק ,רפתות

זבובים

נפורקס  50%אבקה
מסיסה

226

31/12/2018

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

 Cyromazine-50%ריסוס

דירים ,לולים ,מבני
משק ,רפתות

זבובים

שם התכשיר

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

12

אופן היישום

ריסוס

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

דירים ,לולים ,מבני
משק ,רפתות

זבובים ,יתושים,
קרציות
זבובים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי במבנים,
.8
משטחים
מס'
רישום

תוקף
הרישום

סילופליי 20

205

31/12/2018

תפזול תעשיות כימיות
בע"מ

סיפרדור

1223

30/06/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

סירוקל

1164

31/12/2023

תפזול תעשיות כימיות
בע"מ

 Cyromazine-50%ריסוס

סניור

1184

31/12/2018

אדמה מכתשים בע"מ

 Lambda Cyhalothrin-9.7%ריסוס

מבני משק ,סביבת
מבנים לבע"ח

פלייקו וטרינרי

1146

31/12/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Permethrin-10%
Piperonyl Butoxide-40%

ריסוס

בקר ,דירים ,צאן,
רפתות

זבובים ,יתושים

פרמנונה וטרינרי

402

31/12/2022

סיקמקס בע"מ

Permethrin-10%
Piperonyl Butoxide-40%

ריסוס

לולים ,סביב
רפתות ,סביבת
צאן ,רפתות

זבובים ,יתושים

קוויק סטרייק

1339

31/05/2023

רימי כימיקלים בע"מ

Dinotefuran Technical 0.505%פיזור
Tricosene-0.043%

קץ לפרעוש Flea Stop

1382

28/02/2023

סיקמקס בע"מ

Cypermethrin-20%
Piperonyl Butoxide-6%

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

 Cyhalothrin-20%ריסוס

 Cypermethrin-20%ריסוס

13

ריסוס

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

סביבת בקר ,סביבת
צאן ,סוסים

זבובים

מבני משק

זבובים ,חיפושיות
זבל ,יתושים,
כינים ,פרעושים,
קרדיות ,קרציות

לולים ,מבני משק

רימות זבובים
זבובים ,פרעושים,
קרציות

מבני משק

זבובים

מבני משק

פרעושים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי במבנים,
.8
משטחים
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

Pyriproxyfen-1%
ריאל

1434

30/04/2023

רימי כימיקלים בע"מ

Cypermethrin-20%
MGK 264-6.4%

רימול  90גרגרי

500

31/12/2022

רימי כימיקלים בע"מ

 Pyriproxyfen-0.5%פיזור

14

ריסוס

מבני משק

זבובים ,יתושים,
פרעושים ,קרציות

לולים ,רפתות

זבובים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
15

רשימת תכשירי הדברה
.9
לשימוש וטרינרי בארנבות
מס'
רישום

תוקף
הרישום

אדוונטאג` לחתולים
וארנבות

711

30/06/2024

לידור כימיקלים בע"מ

סולפרם תרסיס

1401

30/09/2022

סולאנו בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

15

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

אופן היישום

 Imidacloprid-9.1%טיפות

ארנבות ,חתולים

פרעושים

 Dinotefuran-0.25%ריסוס

ארנבות ,חתולים,
כלבים

פרעושים ,קרציות

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
16

רשימת תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי בכלובי
.10
בע"ח
שם התכשיר
מסטר פליי וטרינרי

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

1428

31/01/2023

אר .פי .סי חברה להדברה

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

אופן היישום

 Dinotefuran-12%ריסוס

16

היעדים לשימוש

מזיקים להדברה

כלובי בע"ח ,מבני
משק

זבובים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
17

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.11
בבע"ח
מס'
רישום

תוקף
הרישום

AGRICHLOR

1271

30/06/2023

זהר דליה פרופשיונל
שותפות מוגבלת

Asept-Teat

1277

31/10/2023

זהר דליה פרופשיונל
שותפות מוגבלת

Film-Utile D

1439

30/04/2023

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

Film-Utile Spray D

1438

31/03/2023

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%
Adipic acid
Sodium carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Troclosene Sodium

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

בקר ,כבשים,
מבני משק,
מפעלי מזון מן
החי ,עופות

מערכות מי שתייה,
משטחים ,רצפות

בקר ,דירים,
לולים ,מפעלי
Troclosene Sodium
מזון מן החי,
רפתות
Decanoic Acid
Lactic acid

משטחים ,פטמות

בקר

פטמות

 Lactic acidבקר

פטמות

Masodine RTU

1442

31/03/2023

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

 Iodine /Iodoבקר

פטמות

Masodine
Concentrate

1447

31/03/2023

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

 Iodine /Iodoבקר

פטמות

 - Pro Yodיוד מרוכז

1294

30/09/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

בקר ,כבשים,
Iodine /Iodo
עזים

פטמות

TurboShield

1441

30/04/2023

נלקו ישראל שירותים

 Lactic acidבקר

17

פטמות

נושאי ניקוי-
חיטוי

חיטוי

חיטוי

חיטוי

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.11
בבע"ח
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

תעשייתיים בע"מ
Veloucid Spray D

1440

30/04/2023

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

 PVP Iodineבקר

אגריספט טבליות

944

29/02/2024

הורייזן ביוטק בע"מ

בקר ,כבשים,
מבני משק,
 Troclosene Sodiumמשטחים,
עופות ,עזים,
ציוד

אפי יוד )מוכן לשימוש(

1340

31/08/2019

כימ-טפקו בע"מ

בלו-וט  /כלור אזול

910

31/12/2022

קונצפט לרוקחות בע"מ

פטמות

ביצי רבייה,
מערכות מי שתייה,
פטמות

חיטוי

Phosphoric acid
בקר ,כבשים,
PVP Iodine
עזים
Sodium hydroxide

פטמות

בקר ,כבשים,
Troclosene Sodium
עזים

פטמות

חיטוי

ברומוספט 10%

121

31/12/2023

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

לולים ,מדגרות,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות,
bromide
עופות ,רפתות

מבנים ,מערכות מי
שתייה ,ציוד

חיטוי

ברומוספט 50%

120

31/12/2023

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

לולים ,מדגרות,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות,
bromide
עופות ,רפתות

מבנים ,מערכות מי
שתייה ,ציוד

חיטוי

הלמיד - HALAMID

81

31/12/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

ביצי רבייה ,מבנים,

מיקרואורגניזמים

 Sodium p-בע"ח ,לולים,

18

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.11
בבע"ח
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

אבקה

וירוקיל

785

30/06/2023

מ.מ .ברודי סחר בע"מ

וירקון S

988

28/02/2022

יורומר בע"מ

זהר יוד

715

31/12/2023

זהר דליה

זהר יוד מדולל

814

30/06/2024

זהר דליה אגש"ח

זהר יוד מרוכז P-10
plus

1419

31/08/2019

זהר דליה

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

 toluenesulfonchloramideמשק חלב,
עופות ,רפתות

מערכות מי שתייה,
ציוד

לולים ,מפעלי
מזון מן החי,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות,
chloride
סביבת עופות,
עופות ,רפתות

אוויר ,ביצי רבייה,
מבנים ,מערכות מי
שתייה

בריכות דגים,
 Potassiumלולים ,מדגרות ,ביצי רבייה ,מבנים,
ציוד
 peroxomonosulphateמשק בע"ח,

נושאי ניקוי-
חיטוי

חיטוי

חיטוי,
מיקרואורגניזמים

עופות

19

Glycerin
 Iodine /Iodoבקר ,כבשים,
 Nonyl Phenolעזים
Sodium iodide

פטמות

חיטוי

בקר ,כבשים,
Iodine /Iodo
עזים

פטמות

חיטוי

Glycerin
בקר ,כבשים,
Lanolin
עזים
Polyethyleneglicol

פטמות

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.11
בבע"ח
מס'
רישום

תוקף
הרישום

יודינול מרוכז

1141

31/07/2022

שחר כימיקלים בע"מ

מטליות וטרימור

1484

31/05/2024

דן-מור חומרי טבע
וכימיקלים בע"מ

נובקטרה ביצים

1368

31/01/2019

נובקטרה ישראל בע"מ

סניטאב

1431

31/07/2023

אם.פי.וט בע"מ

פור-דור 37

717

29/02/2024

דור כימיקלים בע"מ

פרו-יוד

1216

31/12/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

פרסטריל

614

31/12/2022

על-בד משואות יצחק
בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

PVP Iodine
Glycerin
 Propylene Glycolבקר ,רפתות
PVP Iodine
Chlorhexidine digluconate
Ethanol/Ethyl alcohol
בקר
Isopropyl alcohol
zoharquat 50
Cocktail of Antagonistic
Bacteria
ביצים להדגרה
Oregano Essencial Oil
Sesame oil
 Sodium dichloroisocyanurateבע"ח ,ציוד
 Formaldehydeלולים ,מדגרות,
 Methanolעופות
בקר ,כבשים,
Iodine /Iodo
עזים
בקר ,כבשים,
Cetrimide
מפעלי מזון מן
Ethanol/Ethyl alcohol
החי ,עזים

20

פטמות

חיטוי

פטמות

ביצי רבייה

חיטוי

מבנים ,פטמות

חיטוי ,ניקוי

ביצי רבייה

חיטוי

פטמות

חיטוי

משטחים ,פטמות

חיטוי ,ניקוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.11
בבע"ח
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

בקר ,דירים,
כבשים ,לולים,
Troclosene Sodium
מבני משק,
עזים ,רפתות

מערכות מי שתייה,
פטמות ,ציוד

חיטוי,
מיקרואורגניזמים

בקר ,דירים,
כבשים ,לולים,
Troclosene Sodium
מבני משק,
עזים ,רפתות

כלים ,מערכות מי
שתייה ,פטמות,
ציוד

חיטוי

פטמות

חיטוי

קנומינט

1298

31/08/2019

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

 Chlorhexidine digluconateבקר ,צאן

פטמות

חיטוי

קנומינט SD

1297

31/08/2019

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

 Chlorhexidine digluconateבקר ,צאן

פטמות

חיטוי

קנומיקס  +קנומיקס
אקטיבטור

1424

30/06/2023

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

פטמות

חיטוי

קנופיור

1295

28/02/2019

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

פטמות

חיטוי

קלורווט

218

31/12/2023

קונצפט לרוקחות בע"מ

קלורווט XL

1276

31/10/2023

קונצפט לרוקחות בע"מ

קליר עטין

1179

31/12/2023

ספידי תעשיות חומרי ניקוי

Iodine /Iodo

) (2002בע"מ

בקר ,כבשים,
עזים

 Sodium chloriteבקר
 Lactic acidבקר ,צאן

21

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
22

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

 787לחיטוי

129

31/12/2022

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

 Sodium hydroxideמפעלי מזון מן
 Sodium hypochloriteהחי ,משחטות

ABC 60

1359

30/11/2023

סיוון יצור ושיווק חומרי
ניקוי בע"מ

Cocamine Oxide
 Potassium hydroxideלולים ,מפעלי
 Sodium hypochloriteמזון מן החי,
 Tetra Potasium Pyroרפתות
Phosphate

AGRICHLOR

1271

30/06/2023

זהר דליה פרופשיונל
שותפות מוגבלת

Asept-Teat

1277

31/10/2023

זהר דליה פרופשיונל
שותפות מוגבלת

CIP Liquid

1450

30/04/2023

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

 Adipic acidבקר ,כבשים,
 Sodium carbonateמבני משק,
 Sodium hydrogen carbonateמפעלי מזון מן

תחומי השימוש
משטחים ,ציוד

נושאי ניקוי-
חיטוי
חיטוי ,ניקוי-חיטוי

חיטוי

מערכות מי שתייה,
משטחים ,רצפות

חיטוי

 Troclosene Sodiumהחי ,עופות
בקר ,דירים,
לולים ,מפעלי
Troclosene Sodium
מזון מן החי,
רפתות
מכוני חליבה,
 Sodium hydroxideמפעלי מזון מן
החי

22

משטחים ,פטמות

חיטוי

הסרת שומנים,
פולימרים ,שאריות
חלב ,שאריות
חלבונים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

DF -3/20

1396

31/03/2023

כמיארט אריאל בע"מ

מבני משק,
 Sodium hydroxideמחלבות,
 Sodium hypochloriteמפעלי מזון מן
החי ,משחטות

Dish-DS 5

1395

30/04/2023

כמיארט אריאל בע"מ

מבני משק,
מחלבות,
מפעלי מזון מן
החי ,משחטות

FLO-D Technology

1399

30/04/2019

א.ג .שובלים בע"מ

MD 10

1318

31/07/2022

שחר כימיקלים בע"מ

 Ethanolמפעלי מזון מן
 Isopropyl alcoholהחי

MR - 2F

1496

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

מבני משק,
מכוני חליבה,
מפעלי מזון מן
החי ,משחטות

NEO K7

1266

31/05/2024

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Neozil 15 FU

1417

31/12/2022

אם.פי.וט בע"מ

NL - 40

1495

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

Potassium hydroxide
Sodium hypochlorite
sodium metasilicate
pentahydrate

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

 Ozoneמשק ותעשייה

Alkyl polyglycoside
EDTA
Sodium gluconate
Sodium hydroxide

 Paraformaldehydeלולים

ציוד

חיטוי

ניקוי

אוויר

פטריות

 Imazalilמבני משק
מבני משק,
Potassium hydroxide
מכוני חליבה,
Sodium hypochlorite
מפעלי מזון מן

23

ניקוי-חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

NL-20F

978

31/07/2022

שחר כימיקלים בע"מ

 Nocolyse Fלחיטוי
משטחים

1415

31/03/2023

זהר דליה פרופשיונל
שותפות מוגבלת

P3 - Alcodes

1411

30/11/2022

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

מפעלי מזון מן
Ethanol
החי

P3 - Oxonia active

1420

30/11/2022

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

 Acetic acidמפעלי מזון מן
 Hydrogen Peroxideהחי

P3 - Oxonia active
150

1407

30/09/2022

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

מחסני תוצרת
Acetic acid
מהחי ,מפעלי
Hydrogen Peroxide
מזון מן החי

P3 - Topactive
OKTO

1421

30/11/2022

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

Acetic acid
מפעלי מזון מן
Caprylic Acid
החי
Hydrogen Peroxide

P3- Topax 990

1408

31/07/2019

נלקו ישראל שירותים
תעשייתיים בע"מ

Acetic acid
) Bis (3- aminopropylמשטחים ,ציוד
dodecylamine

P3-Topax 66

1410

30/11/2022

נלקו ישראל שירותים

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

החי ,משחטות
Cocamine Oxide
מפעלי מזון מן
Sodium hydroxide
החי
Sodium hypochlorite
מפעלי מזון מן
Hydrogen Peroxide
החי ,משטחים

 Sodium hydroxideמחסני תוצרת

24

מבנים ,משטחים

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

תעשייתיים בע"מ

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

 Sodium hypochloriteמהחי ,מפעלי
מזון מן החי

Pro Week

1482

31/07/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

 Nitric acidמתקני תוצרת
 Phosphoric acidבע"ח

PRO 903

1255

30/06/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

מפעלי מזון מן
Chlorhexidine digluconate
החי

PRO active 905

1249

31/12/2022

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

לולים ,מפעלי
Acetic acid
מזון מן החי,
Hydrogen Peroxide
רפתות

Pro Day

1483

31/07/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

Potassium hydroxide
מתקני שירות
Sodium hydroxide
לבע"ח
Sodium hypochlorite

רצפות

Pro Day HD

1502

31/10/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

 Sodium hydroxideמחלבות ,ציוד,
 Sodium hypochloriteרפתות

מכוני חליבה

Pro-sept 801 F

1227

30/06/2024

סאסא-טק אגש"ח בע"מ

Potassium hydroxide
מפעלי מזון מן
Sodium hypochlorite
החי
Sodium metasilicate

משטחים

חיטוי

 - QUICKDESנוזל

1264

31/05/2023

זהר דליה

מפעלי מזון מן
Ethanol/Ethyl alcohol
החי

משטחים

חיטוי

SEPTOQUAT 30

1254

31/03/2023

זהר דליה

 Didecyl dimethyl ammoniumמפעלי מזון מן

ציוד

חיטוי

25

ציוד לעיבוד מזון
משטחים

משטחים

חיטוי

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

Shark CIP

1397

31/03/2023

כמיארט אריאל בע"מ

Shark S-150

1398

31/03/2023

כמיארט אריאל בע"מ

Target Extra

1451

30/04/2023

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

TOP DES

1253

31/03/2023

זהר דליה

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

 bromideהחי
Dimethyl dioctyl ammonium
Bromide
Sodium hydroxide
Sodium hypochlorite
sodium metasilicate
pentahydrate

מבני משק,
מחלבות,
מפעלי מזון מן
החי ,משחטות

מבני משק,
Benzalkonium chloride
מחלבות,
Octyl-Decyl Dimethyl
מפעלי מזון מן
Ammonium Bromide
החי ,משחטות
בתי מטבחיים,
מבני משק,
 Sodium hydroxideמפעלי מזון מן
 Sodium hypochloriteהחי ,משחטות,
משטחים,
מתקנים ,ציוד
Acetic acid
מפעלי מזון מן
Hydrogen Peroxide
החי
Peracetic acid

26

הסרת שומנים,
שאריות חלבונים,
שאריות מזון

משטחים ,ציוד

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

אבנין 10

1494

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

אגריספט טבליות

944

29/02/2024

הורייזן ביוטק בע"מ

1481

31/10/2024

אוזונטק אקו

אט  -וט

1176

30/04/2024

קונצפט לרוקחות בע"מ

אינטרא מולטי-דס
GA

1486

30/11/2024

מיכה אלון וטרינריה בע"מ

שם התכשיר

אוזונטק אקו  -חיטוי
ביצי מאכל

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

מכוני חליבה,
Nitric acid
מפעלי מזון מן
Phosphoric acid
החי
בקר ,כבשים,
מבני משק,
 Troclosene Sodiumמשטחים,
עופות ,עזים,
ציוד

נושאי ניקוי-
חיטוי
הסרת אבנית

ביצי רבייה,
מערכות מי שתייה,
פטמות

חיטוי

 Ozoneביצי מאכל
בריכות טבילה,
גלגלי רכב,
מבני משק,
 Troclosene Sodiumמפעלי מזון מן
החי ,משק
בע"ח ,משק
ותעשייה
Alkyl dimethyl benzyl
מבני משק,
ammonium chloride
משק בע"ח
Didecyl dimethyl ammonium

27

מגפיים ,משטחים,
ציוד

חיטוי

מבנים ,משטחים
וציוד ,ציוד

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

אל פיח

1499

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

אלום 10

1498

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

בקטול אורנים

1422

30/11/2023

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

לולים ,מדגרות,
 Dichlorophenמשחטות ,משק
 o-Phenylphenolבע"ח ,ציוד,
רפתות

ברומוספט 10%

121

31/12/2023

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

לולים ,מדגרות,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות,
bromide
עופות ,רפתות

מבנים ,מערכות מי
שתייה ,ציוד

חיטוי

ברומוספט 50%

120

31/12/2023

אביק תוצרים וטרינריים
בע"מ

לולים ,מדגרות,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות,
bromide
עופות ,רפתות

מבנים ,מערכות מי
שתייה ,ציוד

חיטוי

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

chloride
Glutaraldehyde
Isopropanol
Sodium Alkyl Etoxy Sulphate
Sodium hydroxide
Sodium tripolyphosphate

מבני משק,
מכוני חליבה,
מפעלי מזון מן
החי ,משחטות

הסרת שומנים

מבני משק,
Alkylbenzene Sulfonic Acid
מכוני חליבה,
Citric acid
מפעלי מזון מן
Phosphoric acid
החי ,משחטות

28

ניקוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

ברונוגל

1384

28/02/2019

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

בשמת אקסטרא ג`ל

1128

31/08/2019

זהר דליה

גי.פי.סי8 .

1211

31/08/2022

אם.פי.וט בע"מ

גלאוקסיד

1175

31/07/2021

ביוואק בע"מ

גלוטאדור

1230

28/02/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Alkyl dimethyl benzyl
לולים ,מבני
ammonium chloride
משק,
Didecyl dimethyl ammonium
משחטות ,משק
chloride
בע"ח ,רפתות
Glutaraldehyde

מבנים ,ציוד

גלוטאמון

732/1

31/12/2021

ביוואק בע"מ

Alkyl dimethyl benzyl
ammonium chloride
לולים ,משק
Didecyl dimethyl ammonium
בע"ח
bromide
Dioctyl dimethyl ammonium

מבנים ,ציוד

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

מפעלי מזון מן
Bronopol
החי ,משחטות
מפעלי מזון מן
Ethyl Alcohol
החי

ידיים

Didecyl dimethyl ammonium
לולים ,מדגרות,
כלובים ,מבנים
chloride
רפתות
Glutaraldehyde
Potassium
מפעלי מזון מן
peroxomonosulphate
החי
Sulphamic acid

29

מבנים ,משטחים,
ציוד

חיטוי

חיטוי

חיטוי

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

גלוטספט

1328

30/04/2022

גלופריד

1221

31/12/2022

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

chloride
Glutaraldehyde
Octyl decyl dimethyl
ammonium chloride

מ.ז.ל .כימיקלים בע"מ

Benzalkonium chloride
Didecyl dimethyl ammonium
לולים
chloride
Glutaraldehyde

תפזול תעשיות כימיות

 Imidaclopridלולים

בע"מ

גלספט 10

1218

31/12/2021

ביוואק בע"מ

Alkyl dimethyl benzyl
ammonium chloride
Didecyl dimethyl ammonium
לולים ,מבני
chloride
משק ,מדגרות,
Dioctyl dimethyl ammonium
משחטות
chloride
Octyl decyl dimethyl
ammonium chloride

גלספט 50

1219

31/12/2021

ביוואק בע"מ

 Alkyl dimethyl benzylלולים ,מבני
 ammonium chlorideמשק ,מדגרות,

30

חיטוי

ציוד

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

דורקון

1226

28/02/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

דיבוזן QC

791

30/06/2023

סטרוקם בע"מ

הלמיד - HALAMID
אבקה

81

31/12/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

וירוסיד

1059

31/10/2023

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

וירוקיל

785

30/06/2023

מ.מ .ברודי סחר בע"מ

שם התכשיר

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

 Didecyl dimethyl ammoniumמשחטות
chloride
Dioctyl dimethyl ammonium
chloride
Octyl decyl dimethyl
ammonium chloride
Potassium
לולים ,מבני
peroxomonosulphate
משק ,רפתות
Sulphamic acid
 Didecyl dimethyl ammoniumמפעלי מזון מן
 chlorideהחי
בע"ח ,לולים,
Sodium pמשק חלב,
toluenesulfonchloramide
עופות ,רפתות

חיטוי

מבנים ,משטחים

חיטוי

ביצי רבייה ,מבנים,
מערכות מי שתייה,
ציוד

מיקרואורגניזמים

Alkyl dimethyl benzyl
 ammonium chlorideגלגלי רכב,
 Didecyl dimethyl ammoniumמבני משק,
 chlorideמשחטות
Glutaraldehyde

מבנים ,ציוד

חיטוי

 Didecyl dimethyl ammoniumלולים ,מפעלי

אוויר ,ביצי רבייה,

חיטוי

31

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

וירקון S

988

28/02/2022

יורומר בע"מ

ונודוקס פורמולה

1394

30/06/2019

אם.פי.וט בע"מ

גלגלי רכב,
Acetic acid
לולים ,מערכות
Hydrogen Peroxide
מי שתייה,
Peracetic acid
רפתות

חומצה פראצטית

1319

30/06/2022

שחר כימיקלים בע"מ

לולים ,מפעלי
Acetic acid
מזון מן החי,
Hydrogen Peroxide
רפתות

חיטוי אקסטרה

1358

30/11/2023

סיוון יצור ושיווק חומרי
ניקוי בע"מ

מבני משק,
 Benzalkonium chlorideמפעלי מזון מן
החי

טריזול 3

1317

31/07/2022

שחר כימיקלים בע"מ

 Benzalkonium chlorideלולים ,מבנים,
 Isopropyl alcoholמפעלי מזון מן

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

 chlorideמזון מן החי,
משחטות,
סביבת עופות,
עופות ,רפתות

תחומי השימוש
מבנים ,מערכות מי
שתייה

בריכות דגים,
 Potassiumלולים ,מדגרות ,ביצי רבייה ,מבנים,
ציוד
 peroxomonosulphateמשק בע"ח,
עופות

32

נושאי ניקוי-
חיטוי

משטחים ,ציוד

חיטוי,
מיקרואורגניזמים

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

יודינול מרוכז

1141

31/07/2022

שחר כימיקלים בע"מ

כלור 10%

1497

30/11/2024

שחר כימיקלים בע"מ

מבני משק,
מכוני חליבה,
Sodium hypochlorite
מפעלי מזון מן
החי ,משחטות

כלור (C-10) 10%

261

31/12/2022

דיפוכם עמגל כימיקלים
בע"מ

מפעלי מזון מן
Sodium hypochlorite
החי

כלוריגל T

1217

31/12/2018

ביוואק בע"מ

מגאספט

1241

28/02/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

מטליות QUICKDES

1270

30/06/2023

זהר דליה

סטלוזן F

1454

31/07/2024

בר-מגן בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

 Nonyl phenol ethoxylateהחי ,רפתות
Glycerin
 Propylene Glycolבקר ,רפתות
PVP Iodine

 Sodium pמפעלי מזון מן toluenesulfonchloramideהחי ,משק חלב
Alkyl dimethyl benzyl
 ammonium chlorideלולים,
 Didecyl dimethyl ammoniumמשחטות,
 chlorideרפתות
Dodecylamine
מפעלי מזון מן
Ethanol
החי
 Copper sulfate penthahydrateמבני משק

33

פטמות

חיטוי

חיטוי

משטחים ,ציוד

חיטוי

מבנים ,מכוני
חליבה ,ציוד

חיטוי

משטחים ,ציוד

חיטוי

משטחים

חיטוי
חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

סטרימור )מגבונים(

1332

30/06/2019

דן-מור חומרי טבע
וכימיקלים בע"מ

סטרימור אולטרא נוזל

1485

31/07/2024

דן-מור חומרי טבע
וכימיקלים בע"מ

Ethanol/Ethyl alcohol
Isopropyl alcohol

סטרימור תרסיס

1430

30/11/2023

דן-מור חומרי טבע
וכימיקלים בע"מ

Ethanol/Ethyl alcohol
מפעלי מזון מן
Glutaraldehyde
החי
Isopropanol

סיד CID 2000

1030

31/12/2022

פיטופיד-תזונה וממשק של
בעלי-חיים בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

Ethyl Alcohol
מפעלי מזון מן
Glutaraldehyde
החי
Isopropanol
בני אדם-ידיים

 Acetic acidמשק בע"ח

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

משטחים ,ציוד

ידיים

משטחים ,ציוד

מערכות מי שתייה

חיטוי

סניטאב

1431

31/07/2023

אם.פי.וט בע"מ

 Sodium dichloroisocyanurateבע"ח ,ציוד

מבנים ,פטמות

חיטוי ,ניקוי

ספטודור פורטה

761

30/06/2022

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Alkyl dimethyl benzyl
ammonium chloride
Didecyl dimethyl ammonium
chloride
 Dioctyl dimethyl ammoniumמשק ותעשייה
chloride
Glutaraldehyde
Octyl decyl dimethyl
ammonium chloride

מבנים ,משטחים,
ציוד

34

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
שם התכשיר

מס'
רישום

תוקף
הרישום

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

ספטוקל

1269

30/06/2024

זהר דליה

Alcohol Ethoxylate
Didecyl dimethyl ammonium
bromide
Dimethyl dioctyl ammonium
מפעלי מזון מן
Bromide
החי
Ethanol
Ethylene diamine tetraacetic
acid, 4Na
Isopropyl alcohol

משטחים ,ציוד

ספטוקל 2000

1043

31/03/2023

זהר דליה

Alcohol Athoxylate
מפעלי מזון מן
Didecyl dimethyl ammonium
החי
bromide

משטחים ,ציוד

סקיור

1463

30/11/2024

נומבס יועצים בע"מ

פומאגרי HA

1361

29/02/2024

ביוואק בע"מ

פונגידור

1354

31/07/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

פונגידור פלוס

1436

30/06/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

Cetylpyridinium chloride,
monohydrate

משחטות

 Glycolic Acidמבני משק
בתי קירור,
 Enilconazoleמבני משק,
מכלי אחסון
 Didecyldimethylammoniumמבני משק,
 Carbonateמפעלי מזון מן

35

נושאי ניקוי-
חיטוי

חיטוי

טבחות

חיטוי

מבנים ,ציוד

חיטוי

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

פור-דור 37

717

29/02/2024

דור כימיקלים בע"מ

פלסטו X

1357

30/11/2023

סיוון יצור ושיווק חומרי
ניקוי בע"מ

פנולדור

1258

31/05/2023

דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ

פרסטריל

614

31/12/2022

על-בד משואות יצחק
בע"מ

פרספטל 150

888

31/12/2022

זהר דליה

Acetic acid
מפעלי מזון מן
Hydrogen Peroxide
החי
Peracetic acid

קלור די בי  /בלו די

1356

30/06/2023

קונצפט לרוקחות בע"מ

מפעלי מזון מן
Troclosene Sodium
החי

קלורווט

218

31/12/2023

קונצפט לרוקחות בע"מ

 Troclosene Sodiumבקר ,דירים,

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

) Didecylmethylpoly(oxethylהחי
Ammonium Propionate
Enilconazole
 Formaldehydeלולים ,מדגרות,
 Methanolעופות

ביצי רבייה

חיטוי

מבני משק,
Potassium hydroxide
מפעלי מזון מן
Sodium hypochlorite
החי
Benzyl-4-chlorophenol2
לולים ,משק
Isopropyl alcohol
בע"ח ,רפתות
o-Phenylphenol
בקר ,כבשים,
Cetrimide
מפעלי מזון מן
Ethanol/Ethyl alcohol
החי ,עזים

36

חיטוי

משטחים ,פטמות

משטחים ,ציוד

מערכות מי שתייה,

חיטוי ,ניקוי

מיקרואורגניזמים

חיטוי,

משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים הוטרינרים ובריאות המקנה ,המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

רשימת תכשירי חיטוי/ניקוי לשימוש וטרינרי
.12
במשק ותעשייה
מס'
רישום

תוקף
הרישום

קלורווט XL

1276

31/10/2023

קונצפט לרוקחות בע"מ

קלינפארם נר עשן

338

30/06/2023

יורומר בע"מ

שם התכשיר

בעל הרישום

המרכיב הפעיל-ריכוז )(%

היעדים
לשימוש
כבשים ,לולים,
מבני משק,
עזים ,רפתות

בקר ,דירים,
כבשים ,לולים,
Troclosene Sodium
מבני משק,
עזים ,רפתות
לולים ,מדגרות,
Enilconazole
משק בע"ח

37

תחומי השימוש

נושאי ניקוי-
חיטוי

פטמות ,ציוד

מיקרואורגניזמים

כלים ,מערכות מי
שתייה ,פטמות,
ציוד

חיטוי

מבנים

מיקרואורגניזמים

