מטרת השימוש (כללי) :איזידור הינו חומר המופק ממקורות
טבעיים (זרעי עץ הנים) מיועד להדברת מזיקים בגידולים
חקלאיים .התכשיר פועל לדחיית החרקים הבוגרים מאתר
הטיפול .איזידור גורם להפרעות אכילה בחרקים ,ולשיבושים
בבקרת הגדילה בגופם .התכשיר קוטל בשלבי הלרווה
הגולם והנימפה של הגלגול.
אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה או במגע עם העור או
העיניים.
אזהרות לסביבה :יש להקפיד שהתכשיר או מי התרסיס לא
יגיעו למקורות מים .התכשיר בעל רעילות נמוכה ליצורים
מימיים.
אמצעי זהירות ומיגון :יש להקפיד על אמצעי זהירות
המקובלים בטיפול בחומרי הדברה .יש להגן על העיניים ועל
העור באמצעות משקפי מגן וכפפות .אין לאכול או לעשן
בזמן הטיפול בחומר.
הכנת התרסיס :יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.
מודדים את הכמות הדרושה של איזידור ומערבבים עם מעט
מים ,שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות
המים הדרושה ,תוך כדי בחישת המערבל ,ומוסיפים את
יתרת המים.
אופן היישום:
המינון והעיתוי כמפורט בטבלה .ניתן לחזור על הטיפול
בהתאם לעוצמת הנגיעות אך לא יותר מאשר פעם בשבוע.
הגידול הפגע

מינון

נפח
ימי
התרסיס
(ליטר/דונם) המתנה

אקרית  1( 0.1%סמ”ק בליטר)
בשילוב עם
עגבניה החלודה
שמן דימול 1%

50-100

3

תריפס  3( 0.3%סמ”ק בליטר)
פלפל
בשילוב עם
קליפורני שמן נימטול 1%

50-100

3

איזידור

ﺇﻳﺰﻳﺪﻭﺭ

Easydor

תרכיז מתחלב
קוטל חרקים

מכיל אזאדיראכטין 3%
קוטל חרקים בעגבניה ופלפל
מכיל תמציות המופקות מזרעי
עץ האיזדרכת ההודית )נים(
רעילות IV :מסוכן
מספר או"ם :לא מסווג
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היצרןFORTUNE, INDIA :

תכולה 500 :מ”ל
בעל הרישוי:

אפעל אגרי
מבית אפעל תעשיות כימיות בע"מ
רח' המלאכה  8ת.ד  8213נתניה 42293
טל ,09-8656454 :פקס09-8654278 :
E-mail: info@efal.com

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד המרסס:
יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .יש להקפיד שמי
השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקורות מים.
הגנה אישית בגמר העבודה :אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון
ולהחליף בגדים.
כניסה מחדש :מיידי
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום
קריר ויבש .יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל
בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת .יש להעביר את חומרי הספיגה
לאתר פסולת רעילה.
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.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב  ,לפחות  3פעמים או
במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס  .נקב
ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור עם החומר ,יש לשטוף את
נקודות המגע במים וסבון .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את
העיניים במשך  15דקות לפחות .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא
ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות.
ביה“ח רמב“ם חיפה ,טל04-8541900 .
לתשומת לב :היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על
סמך העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית.
אולם היות שאין באפשרותנו לפקח על אופן השימוש בו ,אין אני אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה,
ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.
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