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קוטל חרקים

מכיל 25 :ג'/ל' Deltamethrin
דרגת רעילות :מסוכן לבריאות ()III
מס' או"ם1993 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/83 :ה"צ90/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' ייצור:

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד

ليس لالستخدام املنزلي  -لالستخدام الزراعي فقط
מיוצר ע"י ,Bayer AG :טורקיה

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת"ד  ,555קדרון  .7079500טל' ,08-6308000 :פקס'08-6308001 :
המחסן :רח' מבוא הספנים ,אשדוד ,טל' ,08-8533844 :פקס'08-8527124 :
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כללי :דסיס שייך לקבוצת הפירתרואידים ופועל כרעל מגע וכרעל קיבה .התכשיר מיועד להדברת
חרקים בכותנה ,בעצי פרי ,בגפן ,בירקות ובפרחים.
אזהרות :התכשיר עלול להזיק במקרה של בליעה .גורם לגירוי במגע בעור ובעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר ,לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד
לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים ,כובע ,כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל)
לפי תקן  ,EN-374/3מגפי גומי ,משקפי מגן (תקן  ,)EN-166מסכה חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה
(תקן  )EN-140עם מסנן משולב (תקן  )EN-14387מסוג  .ABEK-P3מנע מגע של התכשיר או של
התרסיס עם העור ,עם העיניים או עם הבגדים .אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר.
אסור לאכול ,לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה
רעילות ליצורים החיים במים :רעיל מאוד ליצורים החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכות טווח בסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים :רעיל מאוד לדבורים .באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים ,חל איסור
מוחלט ליישם תכשיר זה .יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס :את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למיכל המרסס המלא כדי מחציתו
במים ומשלימים לנפח הנדרש.
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אופן היישום:
הגידול

המזיק

המינון
(סמ"ק/ד' או
ריכוז)

פרודניה ,הליותיס,
זיפית וכנימת עש
הטבק
זבוב התסיסה,
תריפס קליפורני

0.1%

עצי פרי:
תפוח

עש התפוח ,סס
הנמר ,פרודניה

0.05%

אפרסק

פרודניה ,ציקדות

0.1%

תאנה

זבוב התאנה
השחור

0.1%

כותנה
גפן

הערות
התכשיר ניתן לריסוס
מהקרקע ומהאויר בנפחי
התרסיס המקובלים
בנפח תרסיס של:
 150-80ל'/ד' עד לנגירה
שימוש בתכשיר עלול
לעודד התרבות אקריות.
הגבלה :אין לרסס יותר
משני ריסוסים בשנה

100

ריסוס אחרון
לפני בציר/קטיף
(ימים)
21
3
21
30

בנפח תרסיס של:
 100-80ל'/ד' עד לנגירה
3
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הגידול

המזיק

המינון
(סמ"ק/ד' או
ריכוז)

ירקות:
תפוח אדמה,
עגבניה ,חציל,
פלפל ,קישוא,
מלפפון,
מלון ,אבטיח,
כרוב כרובית,
סלק ,חסה ,פרודניה ,הליותיס0.1%-0.05% ,
ארטישוק,
פלוזיה ,תריפס ,בנפח שמעל
גזר ,כרפס ,כנימת עש הטבק 100 ,ל'/ד'
עש הפקעות
בצל ,שום
בעגבניות
(בתפוח אדמה
מודלות
בלבד)
100-50

שעועית

הערות

ריסוס אחרון
לפני בציר/קטיף
(ימים)

כדי להבטיח יעילות
מירבית ,יש להקפיד על
ריסוס מדויק המבטיח
חדירה וכיסוי מלא לכל
חלקי הצמח .כאשר
קיימת נגיעות גבוהה
בתטולות ובבקיעות של
פרודניה ,מטפלים במינון
הגבוה או במינון הנמוך
בשילוב עם לאנט  20או
עם לאנט 90

14
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הגידול

המזיק

המינון
(סמ"ק/ד' או
ריכוז)

הערות

ריסוס אחרון
לפני בציר/קטיף
(ימים)

פרחים:
צפורן
אמריקאית,
ננסית ,פרודניה ,תריפס,
100-50
צפורן
כנימות עלה ,הקפד על כיסוי
חרצית,
_
כנימת עש הטבק מושלם של נוף
טגטס,
וציקדות
הצמחים
גיבסנית,
עדעד,
רוסקוס
הערה :השימוש בתכשיר עלול לעודד התרבות של אקריות.
שילובים :דסיס ניתן לשילוב בקוטלי חרקים בגמר השימוש:
אחרים ,בקוטלי אקריות ובמדבירי המחלות הבאים :ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את
בירקות :לאנט  ,20לאנט  ,90רובראל א"ר .המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
אין לשלב בדסיס יותר מתכשיר אחד על פי תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים
הרשימה הנ"ל.
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
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סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים
או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או
ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל
מקורות מים ומקווי המים למיניהם .יש לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד
להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ,פינוי לאתר הפסולת
הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בתום העבודה
התרחץ היטב והחלף בגדיך .בגדים מזוהמים
יש לכבס בנפרד משאר הכבסים .אל תלבש
מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל :אין
להיכנס לשטח המטופל בתכשיר ללא הגנה
מתאימה בטרם חלפו  48שעות מריסוס .בבתי
צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות
נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש
ללא ציוד מגן אישי.
אחסון :אחסן את החומר באריזתו המקורית
במחסן נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה.
הרחק ממזונות אדם וחי ,מחוץ להישג ידם של

ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
במקרה של שפיכה :לתכשיר שנשפך ,שפג
תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתיחס
כפסולת מסוכנת .יש לספוג אותו בנסורת או
בחול ,ולפנות בכלי סגור לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה
היטב לפחות  3פעמים ,או במתקן שטיפה בלחץ
מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב
ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל
האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה • :במקרה של מגע בעור – יש
להסיר את הבגדים ,לשטוף את המקום המזוהם
במים וסבון • במקרה של מגע בעיניים – יש
לשטפן בהרבה מים במשך מספר דקות ולפנות
לעזרה רפואית • במקרה של בליעה – אין לגרום
להקאה ,יש לשטוף את הפה במים ולהעביר
את הנפגע לטיפול רפואי.
מידע לרופא :במרכז הארצי לייעוץ רפואי
בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה ,טל'.04-7771900 :
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