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להדברת מחלות עלים בירקות,
גידולי שדה ,מטעים ובפרחים
תרכיז מתחלב
מכיל  250גרם בליטר Difenoconazole
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לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
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עדכון תווית1/2014 :

מיוצר ע״י חברת Globachem, Belgium
מיובא ומשווק ע״י אגרולב כימיקלים ,המחלקה החקלאית
אלתרמן  ,27רעננה | טלפון | 09-7601510 :פקס09-7461498 :

תכולה 5 :ליטר

כללי :דיפקור הוא קוטל מחלות סיסטמי המיועד להדברה של
חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה  ,מטע וירקות
הזהרות :התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור התכשיר עלול
לגרום נזק לריאות בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים
בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכלי הזהירות הנהוגים בשימוש
בחומרי הדברה .בעת הטיפול בתכשיר יש להימנע מבליעת
התכשיר ,מנשימת הרחף וממגע ישיר של התכשיר עם אברי
הגוף והבגדים .יש ללבוש סרבל מלא ,ככפות גומי מסוג  CEאו
סוג מקביל ,משקפי מגן מסיכה תיקנית להגנה על דרכי הנשימה
עם מסנן משולב  .A2P3אין לשתות ,לאכול או לעשן בזמן הטיפול
בתכשיר.
סכנה לסביבה :התכשיר בעל השפעה ארוכת טווח לסביבה
המיימית .התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים .יש להימנע מהגעת
התכשיר או תרסיס למקורות מים או בריכות דגים.
הוראות השימוש:
אופן הכנת התרסיס :יש למלא את מיכל המרסס במים עד מיחצתו,
להפעיל את המערבל ,לנער היטב את מיכל התכשיר ואז לשים
את כמות התכשיר הדרושה ולמלא את שארית המיכל תוך כדי
ערבול.
הגידול

המחלה

מינון אחוז מנפח או מועד אחרון
לטיפול ימים
סמ״ק/דונם
לפני קטיף

תפוח
אדמה

חלפת

75

14

שום

כימשון
השקעים
(סטמפיליום)

75

30

בצל

כימשון
השקעים
(סטמפיליום)

75

30

עגבנייה

עובש עלים
קימחונית

100

7

אפרסק
נקטרינה

קימחון
האפרסק

0.02%

20

הערות

רסס מדי 14-7
ימים לפי
עוצמת הנגיעות
בסוף פריחה רסס 2
ריסוסים מדי שבועיים
להדברת קימחון
בפרי בחודשים
יוני  -אוגוסט רסס
להדברת קימחון
בעלווה

בגמר השימוש
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל משאריות התרסיס
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ובדטרגנט .יש לסלק את התשטיפים בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים כמפורט להל”ן.
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.
הגנה אישית בתום העבודה :עם גמר הטיפול ,יש להתרחץ היטב ולשלוח
את הבגדים לכביסה בנפרד.
כניסה מחדש לשטח שטופל :ניתן להיכנס מחדש לשטח שטופל עם
התייבשות מלאה של התרסיס .בבתי צמיחה ומנהרות יש לאורר היטב
בשיטות המקובלות במשך זמן נוסף של  12שעות לפני כניסה מחדש
של עובדים ,בכניסה מחדש לשטח שטופל דרושה לפחות לבישת בגדי
עבודה גבוהים ונעליים.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .חומר עודף
יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשד.
חומר שנשפך :יש לפזר עליו חול או נסורת ,לאסוף ולהעביר לאתר
פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים
או במיתקן שטיפה בלחץ מים .יש לשפוך את התשטיף אל מיכל
המרסס ,לנקב ולמעוך את האריזה השטופה ולהשליך אותה במקום
המיועד לכך.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,יש להוציא את הנפגע לאוויר הצח
ולהשכיב אותו במקום מוצל ומאוורר .יש לדאוג לקבלת עזרה רפואית
מיידית ,יש להציג לרופא תווית זו .במקרה של מגע התכשיר בעניים,
יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך  15דקות לפחות ולפנות לרופא
ולהציג לפניו תווית זו .במקרה של מגע בעור ,יש לרחוץ במים ובסבון
את האזור שנפגע.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית
חולים רמב״ם 04-8541900
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