תכשיר הזנתי קוטל מזיקים למדשאות
כללי
דלתא גרין הינו תכשיר מקבוצת הפירטרואידים הסינתטיים ומיועד להדברת
מגוון רחב של מזיקי דשא ,כדוגמת ערצבים ,צבתניים ,עש הדשא ונמלים.
התכשיר פועל הן כרעל מגע והן כרעל קיבה ומתאים לזני הדשא המוכרים בישראל.
מומלץ לשימוש כטיפול מניעתי או כאשר מתגלית פעילות חרקים מזיקים במדשאה
הוראות שימוש
אזהרות
התכשיר מסוכן בבליעה או במגע .התכשיר דלתא גרין עלול לגרום לגירוי במגע עם העור או
העיניים.
אמצעי זהירות ומיגון
יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה .יש להימנע ממגע של
התכשיר עם חלקי גוף גלויים -הפה והעיניים .אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש
בתכשיר.
בזמן פיזור התכשיר על המדשאה יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים ,נעלי עבודה סגורות  ,כובע לכיסוי ולהגנה על השיער  ,להגנה על העור והעיניים
יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן (לפי תקן .)EN-166

סכנות לסביבה
רע התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים .יש להימנע מהגעת התכשיר
או מי השטיפה לבריכות דגים או מקורות מים.
אופן היישום
דלתא גרין הוא תכשיר מוכן לשימוש ואין לערבבו במים .יש לפזר את גרגרי התכשיר באופן
אחיד על דשא יבש ומכוסח בכמות של  10גרם למ"ר (שהם  10ק"ג לדונם) ולהשקות לאחר
מכן בהמטרה בכמות של  4- 2קוב מים ל 1 -דונם .
ניתן לפזר את התכשיר כטיפול מניעתי באביב ובסתיו או לחילופין  ,כאשר מתגלית נגיעות
בדשא .

התוארית :גרגרים מסיסים
התכשיר דלתא גרין מיועד להגנה על מדשאות מפני פגיעת חרקים מזיקים כגון:
ערצבים ,צבתניים ,עש הדשא ונמלים
התכשיר מספק יסודות הזנה למשך כ 3 -חודשים.
מכיל-
 0.17%Deltamethrin
 20.0%חנקן ()N
 6.0%זרחן () P2O5
18.0 %אשלגן ()K2O
8.0%גופרית ()S
 2.0%מגנזיום () MgO
+יסודות קורט (ברזל ,נחושת ,מנגן ,אבץ ,בורון ,מוליבדן(.
קרא את התווית בעיון לפני השימוש.

"לא לשימוש ביתי ,מותר בשימוש בגינה"

ليس لالستخدام المنزلي ،يسمح فقط في استخدام الحديقة

מספר או"ם-אין
רעילות :מסוכן IV
היצרן ובעלי הרישוי :דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
טלפון 9333474-08 :
ת.ד  232נס ציונה
אצווה מס.
רישיון האגף להגנת הצומח/07 :הצ1903/
תאריך תפוגה:
תכולה 1 :ק"ג  2 ,ק"ג  10 ,ק"ג
לתשומת לב  :היצרן והמשווק אחראים לטיב התכשיר בתנאי שהוא נמכר
באריזתו המקורית .
ההמלצות ליישום מבוססות על עבודות בהן נוסה התכשיר  .מועד היישום,
שיטת היישום ,תנאי מזג האוויר  ,מאפייני הגידול  ,שילוב עם תכשירים
כימיים שלא הומלצו בתווית ושאר גורמים המשפיעים על יעילות התכשיר ,
אינם נמצאים בשליטת המשווק ובאחריותו .
יש להקפיד היטב על הנחיות היישום  .הקונה אחראי לכל הסיכונים הכרוכים
בשימוש בתכשיר  ,באחסונו ובטיפול בו  ,אם הללו לא בוצעו במדויק על פי
ההוראות המופיעות בתווית זו  .בכל מקרה ,המשווק לא יהיה אחראי
לתוצאות ישירות או בלתי ישירות הנובעות מטיפול שלא היה במדויק
לפי הוראות התווית  ,האמור לעיל הינו תנאי לרכישת המוצר ומקובל
על הקונה .

עדכון התווית 10.2017 :

בגמר השימוש
הגנה אישית בזמן העבודה
יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר הגוף ולהחליף לבגדים נקיים .את בגדי
העבודה יש להעביר לכביסה בנפרד מהכביסה הרגילה.
מועד כניסה מחדש  :אין להיכנס לשטח שטופל אלא לאחר שהתייבש.
אחסון
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי
הדברה ,הרחק ממזון לאדם ובעלי חיים ומחוץ להישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך:
תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת .יש לכסות בחול או בנסורת ,לאסוף לכלי אטום ,ולהעביר לאתר
פסולת רעילה .
טיפול באריזות ריקות
יש להכניס את האריזה הריקה לשקית אטומה ,לקשור את הקצה
ולהשליך לפח אשפה.
עזרה ראשונה






במקרה של גירוי ממגע של דלתא גרין בעור או
בעיניים יש לשטוף בכמות גדולה של מים זורמים
במשך  15דקות.
אם הגירוי אינו פוסק יש לפנות לרופא ולהראות לו
תווית זו .
במקרה של בליעה יש לפנות באופן מידי לרופא
ולהראות לו תווית זו.
במקרה של שאיפה יש להעביר את הנפגע לאזור
מאוורר ולהזמין רופא.

מידע לרופא
 Deltamethrinהוא פירטרואיד סינתטי .במקרה של בליעה יש להימנע
משתיית חלב או משקאות המכילים שומן העלולים להגביר את ספיגת
החומר הפעיל.
למידע נוסף יש לפנות:
מרכז ארצי לטיפול בהרעלות ,בית חולים רמב"ם בטלפון 04-7771900

