
      

 

 

 

 

 דיזידור

DIZIDOR ديزيدور 

 קוטל מזיקי קרקע     

  GR: גרגרים התוארית

 התכשיר דיזידור מיועד להגנה על מדשאות וגני נוי מפני נמלים 
 

 :מכיל

  0.10%    בטא סיפלוטרין

  0.25%        אצטהמיפריד

 רטימצע גרגרי אינ              - השלמה
 

 IV דרגהת יאולבר: מסוכן דרגת רעילות 3077 מס. או"ם: 
 

ן לפני השימושווית בעיוהת קרא את  

 

לא לשימוש בתוך הבית -בלבד לשימוש בגן   

  
 ווק בע"מיפיתוח וש קי דור. :ובעל הרישיון היצרן

3334749-08 .נס ציונה טל 232ת.ד   

 

 אצווה מס.

1041הצ / /3201 שיון האגף להגנת הצומח:יר   

:התאריך תפוג גק" 5, ק"ג 1, ק"ג 0.5 :תכולה  

 

ההמלצות ליישום  כר באריזתו המקוריתאחראים לטיב התכשיר בתנאי שהוא נמ והמשווק צרן: הילתשומת לב
שילוב עם , מאפייני הגידול, מועד היישום, שיטת היישום ,תנאי מזג האוויר. מבוססות על עבודות בהן נוסה התכשיר

ם בשליטת המשווק נמצאים אינ, עילות התכשירהמשפיעים על י תכשירים כימיים שלא הומלצו בתווית ושאר גורמים
באחסונו , בתכשירהקונה אחראי לכל הסיכונים הכרוכים בשימוש . להקפיד היטב על הנחיות היישוםיש  .ובאחריותו
בכל מקרה ,המשווק לא יהיה אחראי . וית זוובתאם הללו לא בוצעו במדויק על פי ההוראות המופיעות , ובטיפול בו

האמור לעיל הינו תנאי , הוראות התווית עות מטיפול שלא היה במדויק לפיבוהנאו בלתי ישירות לתוצאות ישירות 
 .המוצר ומקובל על הקונה לרכישת

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 לליכ

 הינו תכשיר המשלב חומר פעיל מקבוצת הפירתרואידים הסינתטיים  דיזידורהתכשיר 

י של שנ הוב זשיל (ם )אצטמיפרידפעיל מקבוצת הנאוניקוטינואידי ( עם חומר)בטאסיפלוטרין

הגנה זו היא בעלת המדשאה וגינת הנוי מפני נמלים,  , מגע וקיבה( מגן עלוני פעולה )סיסטמימנגנ

 . חודשים 3-י כמו גם שאריתי למשך כאפקט מייד

 

 הוראות שימוש 

 אזהרות

 .מסוכן בשאיפה ובליעה התכשיר

 .ייםהתכשיר עלול לגרום לגירוי במגע עם העור או העינ

 

 גוןת ומיאמצעי זהירו

ממגע של התכשיר  עיש להימנ זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה.הד על אמצעי יש להקפי

 הפה והעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר. -עם חלקי גוף גלויים 

או  גומייניים בכפפות בזמן פיזור התכשיר יש ללבוש בגדי עבודה, נעלי עבודה, ולהגן על העור והע

  P3המגנה על דרכי הנשימה עם מסנן חלקיקים מסוג  במסכה, ןאופני

 ובמשקפי מגן 

 

 לסביבה אזהרות

מהגעת התכשיר או מי השטיפה לבריכות  עהתכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. יש להימנ 

 .ריםוהתכשיר רעיל לדב דגים או מקורות מים.

 

 אופן היישום 

 : טבלת שימושים

 הגידול 

  

יק המז

 המודבר 

 גרם /מ"ר  מינון 

נמלים מסוגים  דשא 

 שונים 

 גרם/מ"ר   15-10

 ( ק"ג /דונם  15-10)

נמלים מסוגים  גן נוי 

 שונים 

 גרם/מ"ר  10

 ( ק"ג /דונם 10)

קיני 

 נמלים 

 נמלים מסוגים

 שונים 

 גרם לקן   20

 

 ,דשא יבש ומכוסח על דן אחיר באופת גרגרי התכשיהינו תכשיר מוכן לשימוש. יש לפזר א דיזידור

מניעתי באביב ובסתיו ניתן לפזר את התכשיר כטיפול  .ני נמליםקיאו על האדמה בגן הנוי בסביבת 

 .מתגלית נגיעות בדשא או בגן הנוי , כאשראו לחילופין

 .להשקות לאחר היישום ניתן

 

 



      

 

 

 

 

 הגנה אישית בזמן העבודה 

יים. את בגדי העבודה יש להעביר ם נקושאר הגוף ולהחליף לבגדי םיש לרחוץ היטב את הידיי

 לכביסה בנפרד מהכביסה הרגילה.

 

  מועד כניסה מחדש

 12 שעות לאחר הפיזור

 

 אחסון

ה, הרחק ממזון התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי הדבר תיש לאחסן א

ם בלתי מוסמכים.ידם של ילדים ואנשי גלאדם ובעלי חיים ומחוץ להיש  

 

 טיפול בתכשיר שנשפך 

לכלי  (ללא מגע ידייםבאמצעות מטאטא ויעה ) ולאוספיש , הינו כפסולת מסוכנת, תכשיר שנשפך

 . אטום ולהעבירו לאתר פסולת רעילה

 

 השמדת אריזות ריקות

הריקה לשקית אטומה, לקשור את הקצה ולהשליך לפח אשפה. יש להכניס את האריזה  

 

 עזרה ראשונה

תכשיר בעור או בעיניים יש לשטוף בכמות גדולה של של הבשל מגע  יבמקרה של גירו •

אינו פוסק יש לפנות לרופא ולהראות לו  ידקות. אם הגירו 15מים זורמים במשך 

 .תווית זו

 לרופא ולהראות לו תווית זו. דייבאופן מ במקרה של בליעה יש לפנות •

 מאוורר ולהזמין רופא. במקרה של שאיפה יש להעביר את הנפגע לאזור •

 

 מידע לרופא

משתיית חלב או עבטאסיפלוטרין הוא פירתרואיד סינתטי. במקרה של בליעה יש להימנ  

 משקאות המכילים שומן העלולים להגביר את ספיגת החומר הפעיל.

 למידע נוסף יש לפנות:

 

8541900-04  בית חולים רמב"ם בטלפון ז ארצי לטיפול בהרעלות,מרכ  

 


