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אבקה רטיבה

קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברת מחוללי מחלות בירקות
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מס' או"םPG-III / 3077 :
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הוראות שימוש:
ניתן להשתמש בדלסן בגידולים בשטח פתוח
ובגידולים חסויים.
אזהרות :אין לרסס בקרבת מקורות מים.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט אמצעי זהירות
מירביים באיחסון התכשיר ,בעת השימוש בו
ולאחר השימוש .יש להימנע מלהימצא בענן
התרסיס .אין לשאוף את ענן התרסיס .בעת
הריסוס יש ללבוש בגדי מגן עמידים לכימיקלים,
כפפות ניטריל ,נעלים גבוהות ,מסיכה לדרכי
הנשימה עם מסנן  P2ומשקפי מגן לעיניים .אין
לנקות פומיות סתומות בנשיפת פה .אין לאכול,
לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול
בתכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה ,ארוחה,
אופן היישום:
הגידול

הפגע

עגבניה,
פלפל ,חציל

קשיונה גדולה

כרפס

קשיונה גדולה

מלפפון,
קישוא ,מלון

קשיונה גדולה

מלפפון ומלון

קשיונה גדולה

חסה

קשיונה גדולה

גזר
תות שדה

קשיונה גדולה
קשיונה גדולה

שתייה או עישון.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד ליצורים
החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכות טווח בסביבה המימית.
רעילות לדגים :התכשיר רעיל לדגים.
הכנת התרסיס :שוקלים את הכמות הדרושה.
את הכמות השקולה מערבבים במים בכלי נפרד,
ורק לאחר מכן שופכים למיכל המרסס המלא עד
מחציתו במים .מפעילים את הבוחש ומשלימים
את כמות המים הדרושה .יש לדאוג לערבול
יעיל במיכל המרסס.
במקרה של שילוב ,שופכים את התכשיר הנוסף
שהוכן כמפורט בתווית האריזה שלו אל התרחיף
המוכן של דלסן.

מינון
(ג'/ד')
אחת ל 7-ימים
40
אחת ל 14-ימים
80
אחת ל 7-ימים
40
7
50-20
אחת ל 14-ימים
80
אחת ל 7-ימים
40
100-20
אחת ל 14-ימים
80
בהגמעה 0.3 ,גר' לצמח ב 300-סמ"ק מים .יש לערבב  10דלסן בתוך
 9ליטר מים (כמות מספיקה ל 30-צמחים) .יש להימנע מהכנת מנה
גדולה יותר מחשש לשקיעה .יש לבחוש את התערובת מדי פעם.
אחת ל 7-ימים
40
אחת ל 14-ימים
80
7
50-30
אחת ל 10-7-ימים
80
אחת ל 14-ימים
80

שילובים :ניתן לשלב דלסן בתכשירים הבאים:
בעגבניה ,במלפפון ,בחסה – לאנט  20ת"נ,
לאנט  90א"מ ,מנצידן א"ר ,רובראל א"ר ,מנקור
א"ר; בפלפל ,בכרפס – לאנט  20ת"נ ,לאנט
 90א"מ; בחציל ,בגזר – לאנט  20ת"נ ,לאנט
 90א"מ ,מנצידן א"ר ,רובראל א"ר; בקישוא
– לאנט  20ת"נ ,לאנט  90א"מ ,רובראל א"ר;
במלון  -לאנט  20ת"נ ,לאנט  90א"מ ,מנצידן
א"ר ,מנקור א"ר; בתות שדה – לאנט  20ת"נ,
לאנט  90א"מ ,רובראל א"ר.בהתחשב בתנאי

תדירות הריסוסים

נפח תרסיס
(ל'/ד')
100-20

טיפול אחרון
לפני קטיף (ימים)

הגידול היחודיים ,בתחלופת זנים וכן בשינוי נוהלי
גידול ,חובה על המשתמש לבדוק את בטיחות
התכשיר או את השילוב בקנה מידה מצומצם
לפני שימוש משקי נרחב.
בגמר הריסוס:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את
המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק 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 מאושרות על ידי המשרד
להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת
הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס
ולפני אכילה ,שתיה או עישון ,רחץ היטב את
ידיך במים חמים ובסבון .התקלח במים ובסבון
מיד לאחר הריסוס והחלף את כל בגדיך .בגדים
מלוכלכים יש לכבס בנפרד.
אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש ( :)Re-entryהכניסה
לשטח המטופל מותרת אך ורק לאחר 24
שעות מעת הריסוס.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד
לאחסון תכשירי הדברה .הרחק ממגע ידם של
ילדים ואנשים לא מוסמכים .היזהר לבל יבוא
התכשיר במגע עם חומרי מזון ומספוא .לאחר
השימוש ,סגור היטב את האריזה ושמור במקום
יבש ,מוצל וקריר.
במקרה של התפזרות התכשיר :תכשיר
שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור (רצוי באמצעות
שואב אבק תעשייתי) .תכשיר שהתפזר ,שפג
תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :השלך את האריזה
שהתרוקנה לפח האשפה.
עזרה ראשונה ‰ :כללי – אין לתת לאדם
מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה  ‰במקרה של
שאיפת אדי התכשיר יש להעביר את הנפגע
לאויר הצח  ‰במקרה של מגע בעור – יש
לשטוף מיד עם הרבה מים וסבון  ‰במקרה של
מגע בעיניים – יש לשטוף בזרם חלש של מים
נקיים במשך רבע שעה לפחות ולפנות לרופא
 ‰במקרה של בליעה – פנה מיד לרופא והצג
בפניו את תווית האריזה.
מידע לרופא :במרכז ארצי לייעוץ רפואי
בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה ,טל'.04–8541900 :

הערה :המוכר אחראי לכך ,שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תוית האריזה ,ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן
בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתוית או בתנאי שימוש בלתי
רגילים ,או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר .במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ,ישירה או עקיפה ,אינה חלה על המוכר.

עידכון תווית4/16 :

דליקות :התכשיר אינו דליק

מכילCarbendazim 50% :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/90 :ה"צ1101/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

