תוית דימילין  14.6 -רוחב  23 /גובה

קוטל חרקים  -אבקה רטיבה
התכולהDiflubenzuron - 25% :
כללי :דימילין הינו קוטל חרקים השייך לקבוצה כימית
הגורמת לעיכוב הגידול של החרק (.)IGR
יישום התכשיר בהתאם להוראות השימוש יגרום להדברה
יעילה של המזיק כמפורט בתוית.

דרגת רעילות:
מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3077 :
מספר אצווה:

תוצרת ,Arysta :הולנד
 ,Chemarkהונגריה
עבור ,Arysta :הולנד
רשיון השרותים להגנת
הצומח ולבקורת מס':
/77הצ617/

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

אזהרה :אנשים הסובלים ממחלות ה"פול" הנובעת
מחוסר אנזים  G6PDצריכים להימנע ממגע עם החומר.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט בתכשיר באמצעי
הזהירות המקובלים לשימוש בתכשירי הדברה.
יש להמנע מעישון ואכילה בעת השימוש בדימילין.
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה
על השיער .יש להשתמש בכפפות גומי/ניטריל
(לפי תקן  ,)EN-374/3מסיכת חצי פנים (לפי תקן )EN-140
עם מסנן ( )EN-14387מסוג  ABEK-P3ומשקפי מגן
(לפי תקן .)EN-166
סכנות לסביבה:
 דימילין הוא בעל רעילות נמוכה לצפורים ולדגים. דימילין אינו רעיל לדבורים ואינו מפר את המאזן ביןמזיקים לאוייבים טבעיים.
 התכשיר עלול לפגוע בפרוקי רגליים החיים במים(סרטניים).
הכנת התרסיס :יש לערבב את כמות התכשיר הדרושה
עם מים בתוך דלי .את התמיסה המתקבלת שופכים תוך
סינון למרסס המלא עד חציו במים ומשלימים את כמות
המים תוך ערבול תמידי.
הוראות השימוש:
הגידול

המזיק

תפוחי ליתוקולטיס
עץ
יער
אורנים

תהלוכן
האורן

()1

כמות חומר
לדונם(גרם)
60-40

()2

ריסוס אחרון
לפני קטיף

ריכוז
0.05%

()3

 21יום

0.02%

()3

-

הערות לטבלה
( )1זחלים בדרגות .3-1
( )2המינון בהתאם לדרגת הנגיעות ולגיל הזחלים  -לריסוס
ממסוק או ממטוס בנפח תרסיס של  5-3ליטר לדונם.
( )3לריסוס קרקע ,יש להבטיח כיסוי טוב של העץ בתרסיס
ולהתאים את נפח הריסוס לגודל נוף העץ.
שילובים :אין לשלב עם תכשירים אחרים.
תכולת האריזה 1 :ק"ג
Net Content: 1 Kg

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל
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 ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע,
אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם .יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.
בגמר הריסוס :לאחר הריסוס יש לרחוץ את כל הגוף
ולהחליף בגדים .את הבגדים המזוהמים יש לכבס בנפרד.
זמן כניסה לשטח לאחר ריסוס 24 :שעות.
איחסון :אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית
במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק
ממזונות אדם וחיה ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים
בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או שהתקלקל
בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת בנאות חובב .חומר שנשפך ,אסוף באריזה
אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :יש לנער היטב את השאריות
שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשליך את האריזה
לאשפה.
עזרה ראשנה :במקרה מגע בעיניים יש לשטוף מיד במים
זורמים למשך כ 15-דקות ולפנות לרופא .במקרה מגע
בידיים ו/או בחלקי גוף חשופים ,יש לשטוף במים ובסבון.
מידע לרופא :המרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם
טלפון.04-7771900 :
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום
כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן
השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר
וביעילותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או
עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.
תאריך עדכון תווית :דצמבר 2017
Label Updating: December 2017
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