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ההמלצות ליישום  .ית: היצרן והמשווק אחראים לטיב התכשיר בתנאי שהוא נמכר באריזתו המקורלתשומת לב
שילוב עם , מאפייני הגידול, מועד היישום, שיטת היישום ,תנאי מזג האוויר .ל עבודות בהן נוסה התכשירמבוססות ע

אינם נמצאים בשליטת המשווק , המשפיעים על יעילות התכשיר תכשירים כימיים שלא הומלצו בתווית ושאר גורמים
באחסונו , בתכשירל הסיכונים הכרוכים בשימוש הקונה אחראי לכ .היישוםיש להקפיד היטב על הנחיות  .ובאחריותו
בכל מקרה ,המשווק לא יהיה אחראי  .ית זוובתואם הללו לא בוצעו במדויק על פי ההוראות המופיעות , ובטיפול בו

ינו תנאי האמור לעיל ה, הנובעות מטיפול שלא היה במדויק לפי הוראות התוויתלתוצאות ישירות או בלתי ישירות 
 .המוצר ומקובל על הקונה ישתלרכ
 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

 

  .וירקות מטעיםבשונים  מיועד להדברת חרקיםדורקליים כללי 

 .ואקרית העיוותים הינו תכשיר הפועל כנגד זחלי עשים דורקליים 

 :אזהרה
 בבליעה ושאיפה. מסוכן

 : אמצעי זהירות ומיגון

להימנע מבליעת התכשיר או דברה. י היש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומר

שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל 

 .( EN-166) לפי תקן  כיסוי ראש ומשקפי מגן, EN-374/3)לפי תקן)  גרביים, כפפות גומי

 ( EN 14387( עם מסנן משולב )תקן EN 40יש להשתמש במסכת חצי פנים )תקן 

 לעשן בזמן הטיפול בחומר.ל, לשתות ו/או אין לאכו 3P-2ABEK, מסוג

 

 סכנות לסביבה : 

יש  .אין לרסס בסמיכות למקווי מים ולמקורות מים כלשהם התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים, 

בריכות דגים ומקורות , להקפיד ששאריות התכשיר או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים

 .םמי

יר רעיל לדבורים במגע ישיר בלבד. יש לרסס את התכשיר רק בשעות שתאפשרנה כשהת

 התייבשות התרסיס, לפני התחלת פעילות הדבורים בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הלילה.

 

 הוראות השימוש:
מודדים את הכמות הדרושה של בריסוס: . יש לנער את המיכל לפני השימוש: הכנת התרסיס

למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת ים שופכ דורקליים

 המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

 :  אופן היישום
 . המינון והעיתוי כמפורט בטבלה

 ריכוז % בריסוס המזיק הגידול
 עד נגירה

 ריסוס אחרון
לפני קטיף 

 )ימים(
 הערות

 אפרסק,
, משמשנקטרינה, 

 .שזיף

 
עש 

 שמש המ
 )אנרסיה(

 

0.07%-0.1% 
 100-סמ"ק ל 100)

 ליטר מים(
14 

להדברת זחלים באמירי 
הצימוח יש לרסס מיד 

עם גילוי נבירות הזחלים 
בקצות הצימוח. 

להדברת זחלים בפרי יש 
לרסס עם גילוי הנבירות 

 הראשונות בפרי.

כחליל  רימון 
  ---- 0.08% הרימון 

, כרוב, כרובית
 קולורביברוקולי, 

ש הכרוב, ע
 עש לב
 הכרוב

 - 7 סמ"ק/דונם 65

אקרית  פלפל
 - 7 סמ"ק/ד' 65 העיוותים

 בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים. שילובים:



      
 

 
 

 

 גמר השימוש  ב
 : המרססניקוי 

יש בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 

את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק ם ודטרגנט. סס וכל חלקיו במילשטוף את המר

  תשטיפים.

 

 : סילוק תשטיפים

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל 

הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות 

נת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי על ידי המשרד להגמאושרות 

 ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

 

 הגנה אישית בגמר העבודה 

 אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים.

 

רות יש בבתי צמיחה ובמנהרות עבי .לאחר ההתייבשות מועד כניסה מחדש לשטח שטופל:

 עות נוספות בשיטות במקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.ש 12לאוורר 

 

 :אחסון

לחומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים נעול באריזתו המקורית במחסן  דורקליים את אחסן

 ק ממזון אדם וחיה.יהרחיש לואנשים בלתי מוסמכים. 

 

 טיפול בחומר שנשפך: 

כסות בחול להינו כפסולת מסוכנת. יש  האחסוןבזמן תוקפו או שהתקלקל  תכשיר שנשפך או שפג

  .רעילהאו בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת 

 

 :ריקות אריזותטיפול ב

פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל  3לפחות , שטוף את האריזה היטב 

 האשפה. טופה והשלך אותה למיכלנקב ומעך את האריזה הש .מיכל המרסס

 

 עזרה ראשונה:

דקות לפחות. במקרה של  15במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 

 ולהציג לו את התווית. בליעה יש לפנות לרופא

 

 מידע לרופא:

 04-7771900טל.  אי בהרעלותובמקרה הרעלה, נא להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפ 


