מועד כניסה מחדש לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.

אגן

אחסון:
אחסן התכשיר במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון,
מספוא ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית ,סגורה היטב.

Defender

חומר שנשפך:
שפוך עליו חול כדי לספגו ,אסוף והעביר לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:
אם חדר חומר לעיניים  -שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא.
במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב”ם .04-7771900

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות שאין באפשרותם
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל
אופן שימוש אחר.
DEFENDER

הדבקה

טיפול באריזות ריקות:
שטוף מכלים שהתרוקנו שלוש פעמים במים והוסף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל
המרסס .בתום השטיפה ,נקב חורים בתחתית ודפנות המכלים הריקים והשלך למכל
האשפה.

תרכיז רחיף

Cyflumetofen 215 g/L

קוטל אקריות בעל מנגנון פעולה חדש ומשך
הדברה ארוך .התכשיר מדביר אקריות מכל
הדרגות ומתאים לשימוש בהדברה משולבת
קבוצה חדש IRAC

דרגת רעילות

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2011 :הגה"צ1939/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

IV

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
קרא את התווית לפני השימוש ו מס’ אצווה מודפס על האריזה ו נער את המכל לפני השימוש
ייצור :חברת  ,O.A.T. Agroיפן

סרוק לכניסה
לאתר

שיווק :אדמה-אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .

www.adama.com/agan
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מסוכן לבריאות
לא מסווג UN No.

פתח כאן

דפנדר

אזהרות :התכשיר עלול לגרות את העיניים ולגרום לריגוש בעור .מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בחומר המרוכז ובזמן הריסוס יש ללבוש בגדי עבודה
מלאים (מכנס ארוך ,חולצה עם שרוולים ארוכים ,נעליים גבוהות) ולהשתמש במשקפי מגן
או מסיכת פנים וכפפות גומי .הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.
אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה.
סכנות לסביבה :התכשיר מסוכן ליצורים שוכני מים .מנע הגעתו כרחף או תשטיף למקווי
מים ודרכי ניקוז.
רעילות לדבורים :התכשיר לא רעיל לדבורי הדבש ולדבורי בומבוס.
אויבים טבעיים :לדפנדר רעילות נמוכה לאקריות טורפות ולחרקים מועילים

(Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus pyri, Orius strigicollis, Aphidius colemani,
Encarsia formosa, Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris), A. californicus,
(A. womersleyiו ולכן מתאים לריסוס בתכנית הדברה משולבת.

הוראות השימוש :צריך לרסס בתחילת הנגיעות באקריות .כדי למנוע התפתחות תנגודת
לתכשיר ,יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר .אין לרסס יותר
מפעם אחת בעונה .התכשיר לא סיסטמי  -דאג לכיסוי מושלם של העלווה בתרסיס.
צריך להשתמש בנפח תרסיס מתאים להתפתחות הגידול ותנאי הריסוס.
אין לרסס צמחים בעקה .אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין ,קרה וכדומה).
הגידול

המזיק

תפוח

אקרית אירופית,
אקרית צהובה
אקרית אדומה
מצויה

מלון*
אבטיח* ,דלורית

עגבנייה* ,פלפל*
חציל* ,מלפפון*
תות שדה
אקרית עיוותים
פלפל*
אקרית חלודה
עגבנייה*
אקרית מזרחית,
הדרים
אקרית ארגמנית
* ניתן לשלב שמן  EOSבריכוז .1%

המינון
(סמ”ק/ד’
או ריכוז)
0.1%
100

נפח התרסיס ימי המתנה לפני
(ליטר לדונם) הקטיף
 200-150לפי
גודל עצים
100-30

12
7

3
0.1%
0.05%

ציוד הריסוס:
להדברה יעילה יש לרסס במרסס מפוח או בכלי ריסוס מומלץ אחר שמאפשר כיסוי מלא
של העלווה וחדירה מרבית לתוך הנוף.
הכנת התרסיס:
נער את המכל ,מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים ,הפעל הבחישה והכנס את כמות
התכשיר הדרושה למכל המרסס .השלם את כמות המים הנחוצה ,תוך בחישה מתמדת
והמשך להפעיל בחישה עד לסוף הריסוס.
בגמר הריסוס
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר
כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממכל 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.

3
3

100-30
כיסוי מלא של
העלווה

שילובים:
במלפפון ניתן לשלב עם :נץ  +שביט ,מנקור ,אקרובט ,ספיידר ,ולבון.

3
3
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הגנה אישית:
רחץ במים ובסבון כל חלקי גוף שנחשפו לחומר .בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך
ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד.
DEFENDER

DEFENDER

