דיפל

ديبل
גרגרים רחיפים
Water dispersible granules

תכשיר הדברה מיקרוביאלי

המכיל בצילוס טורינגיאנזיס ()B.t
כחומר פעיל ,מאושר גם לחקלאות אורגנית

קוטל חרקים

insecticide

קבוצה11A :

כללי :דיפל  DFמכיל את נבגי החיידק בצילוס
טורינגיאנזיס .בשל פעילותו הספציפית אין דיפל
גורם להפרת המאזן הביולוגי בגידולים המרוססים בו.
דיפל אינו רעיל לבעלי דם חם ,ולכן ניתן לרססו על
גידולים חקלאיים עד שלושה ימים לפני בציר או קטיף.
מכיל 54% :בצילוס טורינגיאנזיס מתת-מין קורסטאקי
גזע ( ABTS-351פעילות של  32.000יחידות בינלאומיות
למיליגרם) ותוצרי תסיסה שונים.
דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם :לא מסווג
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
/ 07הצ 1877 /
רישיון אורגני מס׳:
/ 2007הצ 7356 /
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על
התווית או על האריזה.
Batch number and production date can be
printed anywhere on the label or packaging.
מיוצר ע"י המפעל  ,A TO Zארה"ב
עבור  ,Valent BioSciences SRLארה"ב
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל ,09-7626372 .פקס09-7626327 .
® registered trademark of Valent BioSciences LLC, USA.
List No. 12046-16-02
04-9558/R4

הוראות שימוש:
אזהרות:
מסוכן לבליעה ,מזיק בשאיפה ובחשיפה למגע עם העור ,עלול
לגרום גירוי בעיניים .חשיפה חוזרת לריכוזים גבוהים של התכשיר
עלולה לגרום תגובה אלרגית.
אמצעי זהירות ומיגון:
יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים
בשימוש בתכשירי הדברה .יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו
ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים .חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים
ועליהם סרבל עמיד לכימיקליים ,וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע
לכיסוי ולהגנה על השיער .להשתמש בכפפות גומי (לפי תקן
 )EN-374/3יש להשתמש במסיכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם
מסנן  EN-14387מסוג  ,ABEK-P3ומשקפי מגן עם אטימה מהצד
(לפי תקן .)EN-166
סכנות לסביבה:
•יש להקפיד לבל יגיעו שאריות התרסיס למקווי מים.
•אינו רעיל לדבורים
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים .הפעל
את מערבל המרסס .לאחר מכן הוסף בהדרגה את הכמות הדרושה
של התכשיר .את הכמות הדרושה של "כל פיקס" המס בכלי נפרד
וערבב היטב .המס את הכמות הדרושה של ביו-וואט (אם נדרש)
וערבב היטב .הוסף את התערובת למיכל המרסס המכיל כבר את
הדיפל .לאחר מכן השלם את כמות המים החסרה תוך ערבול
מתמיד .שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס .אל תשהה תרסיס
במיכל יותר מאשר  6שעות .יש להשתמש במסננות בגודל 50
מאש בכל מערכת הריסוס.
שילובים :בריסוס אוירי באבוקדו לשיפור אחיזת התרסיס בעלים
ניתן לשלב:
במטעים אורגניים  -ביו-וואט בריכוז .0.1%

רסס בהתאם למפורט בטבלה
המזיק

הגידול
אבוקדו

 .1עש קליפת ההדר
 .2זחלי המודד
(בוארמיה) עד גודל
 1.5ס"מ

תפוח ,אגס

עש קליפת ההדר עש
האשכול

אורן

תהלוכן האורן

Lot No.:
Date of Mfg.:

5
11390080618

במטעים אחרים  -״כל פיקס ,בריכוז .0.05%
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את
המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .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 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 בגמר העבודה:
יש להתרחץ היטב ולכבס את בגדי העבודה בנפרד משאר הבגדים.
מועד כניסה מחדש (:)REENTRY
ניתן להיכנס לשטח המרוסס עם התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן במקום נעול ,יבש ומוצל ,המיועד לאחסון חומרי הדברה.
מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף
באריזה אטומה ולזרוק למצבור אשפה ביתית.
טיפול באריזות ריקות :דאג לרוקן את האריזות הריקות עד תום.
השלך את אריזת התכשיר לפח האשפה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע החומר עם העיניים יש לשטוף את העיניים במים
זורמים במשך  10דקות.
מידע לרופא:
מס' הטלפון של מרכז המידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם,
חיפה.04-7771900 :
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות
הסביבה.

נפח התרסיס (ל׳/ד׳)
 200בריסוס מהקרקע
 10בריסוס מסוק שתי
וערב
לנגירה

המינון/הריכוז

ימי
המתנה

בריסוס מהקרקע 0.25% :מנפח
התרסיס או  0.5ק"ג לדונם.
בריסוס אוירי 250 :גרם לדונם (125
גרם לדונם בכל אחד משני היעפים)

3

0.25%

3

בריסוס מהקרקע :לנגירה

 0.05%מנפח התרסיס

בריסוס אוירי 3 :ליטר
לדונם

 50גרם לדונם

לנגירה

גפן

עש האשכול
עש קליפת ההדר

אפרסמון

עש קליפת ההדר

0.15%

0.15%

3

מרססים מהחנטה מדי 3-2
שבועות .יש לדאוג לכיסוי
מושלם של האשכולות

3

יש להקפיד על כיסוי מושלם
של הפירות.
יש לכוון את התרסיס לבסיסי
הצמחים ולדאוג לכיסוי טוב
של תחתית הצמח.

תות שדה

עש הרקפת

 250גרם לדונם

3

רימון

עש התפוח המדומה

 0.25%בצירוף משטח ביו-וואט בריכוז 0.1%

3

מנע מגע של ילדים עם התכשיר

ק״ג

تجنب ملس األطفال للمنتج

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

עידכון תווית05/17 :

הערות

