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גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granules

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

רישיון השירותים להגה"צ מס'/11 :הצ4085/
מס' או"ם3077 :
דרגת הרעילות :מסוכן ()IV
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

עידכון תווית12/18 :

להדברת מזיקים בירקות,
מטעים וגפן

מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
( Lufenuron 40%קבוצה )15

מכיל 100 :גרם

מיוצר ע"י :שוויץ Syngenta Crop Protection AG

במפעלה :אוסטריה

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טלפון איש קשר09-7626372 :
פקסימיליה09-7626327 :

ו במים,
תוך כדי
ש .רסס
להשאיר
התכשיר
סוי מלא
מאגרי

ה נמוכה
לאפשר
תייבשות

 .)EN-374/3לבש בגדי עבודה עם שרוולים ארוכים ועליהם
סרבל עמיד לכימיקלים .נעל נעליים גבוהות .הרכב
מסיכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן ()EN-14387
מסוג  .ABEK-P3יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם
לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
הימנע מלהימצא בענן הריסוס .בטיפול בתכשיר אל
תיצור אבק מסוכן .דאג לאוורר את מקום הטיפול
במשך כל זמן הטיפול בתכשיר .יש להימנע מבליעת
התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים
(הן תכשיר מרוכז והן תמיסת הריסוס) .הימנע מאכילה,
שתיה או עישון ולעיסת מסטיק בזמן הריסוס.

כללי :דנים הינו חומר משולב להדברת זחלי עשים.
הוא מכיל  2חומרים פעילים שונים במנגנון הפעולה
שלהם ומשלימים זה את זה.
הוראות שימוש:
אין לרסס בשעות החמות של היום ,רצוי לרסס בשעות
הבוקר או הלילה.
אזהרות :מזיק בבליעה ובשאיפה .עלול לגרום נזקים
לאיברים פנימיים בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת.
אבק שנגרם ע"י התכשיר עלול להיות דליק.
אמצעי זהירות ומיגון :בזמן הריסוס והטיפול בחומר
חבוש כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן
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לריסוס .מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים,
הפעל את המערבל ,הוסף את התכשיר תוך כדי
ערבול מתמיד ,והשלם את כמות המים כנדרש .רסס
את התרסיס מיד לאחר גמר הכנתו .אין להשאיר
תמיסה במשך הלילה ליום שלמחרת .רסס את התכשיר
בפומיות מתאימות ונפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי מלא
של נוף הגידול .מנע רחף לגידולים שכנים ,מאגרי
מים ובריכות דגים.
מועד הריסוס :רצוי לרסס בשעות בהן הקרינה נמוכה
(שעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב) .כדי לאפשר
חדירה יעילה לתוך העלה .וכמו כן לאפשר את התייבשות
טיפות הריסוס לפני התחלת פעילות דבורים.

סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאד לדגים ולאורגניזמיים
מימיים אחרים .עלול לגרום נזקים ארוכי טווח לבעלי
חיים מימיים .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים או
למקורות מים .התכשיר רעיל מאוד לדבורים .באזורים
ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט
ליישום תכשיר זה ,יש להימנע מהגעת רחף לגידולים
ועשבים פורחים סמוכים.
מרחקי ריסוס ממבנים 50 :מ' ,כאשר הרוח נושבת
לכיוון השדה ו 100-מ' כאשר הרוח נושבת אל המבנה.
מהירות רוח מינימלית של המפוח 5 :קמ"ש.
נפח התרסיס :כנדרש לכיסוי נוף הצמחים.
הכנת התרסיס :מדוד את כמות החומר הדרושה
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כללי :ד
הוא מכ
שלהם ו
הוראות
אין לרסס
הבוקר א
אזהרות
לאיברים
אבק שנ
אמצעי
חבוש כ

אופן היישום:
הגידול

סיס
0.01

המזיק

מינון (גרם/ד')

+10שמן סיטול 0.5%
טוטה אבסולוטה
עגבניה
10
הליוטיס ,פלוסיה ,לפיגמה
הכרוב,
לב
עש
הכרוב,
עש
כרוביים:
10
לפיגמה ,פרודניה
כרוב ,כרובית ,ברוקולי
תפוח אדמה ,בטטה לפיגמה ,פלוסיה ,הליוטיס,
10
פרודניה
10
פרודניה ,פלוסיה ,הליוטיס
גזר
10
פרודניה
תות שדה
פרודניה ,פלוסיה ,הליוטיס +10שמן סיטול 0.5%
שעועית
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ריכוז

ימים לפני אסיף

הערות

3
3
7
7
3
3

להדברת עש הכרוב רצוי להוסיף
שמן סיטול בריכוז של 0.5%

הגידול

תפוח ,אגס
משמש ,אפרסק
גפן
רימון
חציל
תירס מתוק,
תירס מספוא
פלפל ,פפריקה

המזיק

מינון (גרם/ד')

-

סס הנמר ,עש התפוח
עש המשמש (אנרסיה)
עש האשכול
כחליל הרימון,
עש התפוח המדומה
טוטה אבסולוטה ,לפיגמה,
10
פרודניה
10
הליוטיס ,לפיגמה
10
פרודניה ,לפיגמה
תריפס קליפורני (זחלים) +20שמן סיטול 0.5%
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ריכוז

0.01%
0.01%
0.01%
0.015%

ימים לפני אסיף

הערות

3

בריסוס בנפח תרסיס
מעל  100ל'/ד' 0.01%

7
7
14
14

ה

עגבניה

8
3

אופן הי

במבנים סגורים

כרוביים:
כרוב ,כרו
תפוח אד

גזר
תות שדה
שעועית

ל קריר,
ה ,מחוץ
ם ובעלי

ש לאסוף
ר פסולת
האחסון
הפסולת

התכשיר
ך אותה

הגידול

כותנה

המזיק

מינון (גרם/ד')

הליוטיס
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ריכוז

ימים לפני אסיף

הערות

-

בגמר השימוש:

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.

ניקוי ציוד הריסוס :בגמר הריסוס יש לרוקן את מיכל
המרסס מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני ואחרי
הריסוס .רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז
של  0.05%ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על
הפעולה עם מים .את התשטיפים יש לסלק בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים בתווית זו.
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אחסן את חומר באריזתו המקורית במקום נעול קריר,
מאוורר ויבש ,המאושר לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי
חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לאסוף
בעזרת מטאטא ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת
רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון
הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת
הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :נער את שאריות התכשיר
למיכל הריסוס .נקב ומעך את האריזה והשלך אותה

הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר הריסוס יש להתרחץ
במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד
בגדי עבודה עם סבון/דטרגנט ,אל תלבש מחדש בגדים
שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש ( :)Re-Entryניתן להיכנס לשטח
המטופל לאחר התייבשות טיפות התרסיס .בבתי צמיחה
ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות
המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מיגון.
אחסון :בשינוע ובטיפול לא זהיר של התכשיר עלולים
להיווצר ענני אבק דליקים ,אשר עלולים לגרום לפיצוץ
בנוכחות חשמל סטטי ,ניצוצות או נוזלים דליקים.
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ה

כותנה

בגמר ה

ניקוי צי
המרסס
שטוף ה
הריסוס.
של 05%
הפעולה
להנחיות

Water D

 :כצט בע"מ

ד השרון45240 ,
09-762637
09-76263

 100גרם

את הנפגע למקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת
למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות
עזרה מידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו .אין
הסביבה.
ליזום הקאה.
עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע התכשיר/התמיסה עם העור ,הורד מידע לרופא :מס' הטלפון של מרכז המידע בהרעלות:
.04-7771900
בגדים מזוהמים ורחץ היטב במים ובסבון.
• במקרה של מגע ישיר בעיניים יש לשטוף היטב
במים ,להוריד עדשות מגע ולשטוף  15דקות נוספות
במים זורמים ולפנות לרופא.
• במקרה של שאיפה הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
• במקרה של בליעה ,או בכל סימן להרעלה ,יש להוציא
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דנים

גרגרים רחיפים

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج
סדרת ייצור:

:Batch No.

Water Dispersible Granules

להדברת מזיקים בירקות ,מטעים וגפן
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
( Lufenuron 40%קבוצה )15

רישיון השירותים להגה"צ מס'/11 :הצ4085/
מס' או"ם3077 :
דרגת הרעילות :מסוכן ()IV
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מיוצר ע"י :שוויץ  ,Syngenta Crop Protection AGבמפעלה :אוסטריה
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בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טלפון איש קשר09-7626372 :
פקסימיליה09-7626327 :

מכיל 100 :גרם

למיכל ה
הסביבה
עזרה ר
• במקר
בגדים
• במקר
במים
במים
• במקר
• במקר

