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נער היטב לפני השימוש

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה
לשימוש חקלאי בלבד -לא לשימוש ביתי

רשיון האגף להגנת הצומח מס' /86הצ966/

לידור אלמנטס בע“מ ,ת.ד4710002 ,116 .
טל03-7606222 :

כללי:

אלסיסטין הינו קוטל חרקים הפועל כמונע נשל
בחרקים ע"י שיבוש תהליך יצירת הכיטין בזחל.
אלסיסטין בעל רעילות נמוכה ביותר לאדם וליונקים
אחרים וכן לציפורים.
הוראות שימוש
אזהרות :מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות:
יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש
בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה :בעת
הטיפול יש להימנע מבליעה ,נשימת הרחף וממגע ישיר
של החומר עם איברי הגוף ובגדים .בעת הטיפול יש
ללבוש בגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד לכימיקלים ,נעלי
עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.יש
להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל
)לפי תקן  .(EN-374/3בעת הטיפול בתכשיר יש
להשתמש במסיכת חצי פנים )תקן  (EN-140עם מסנן
)תקן  (EN-14387מסוג  ABEK-Pומשקפי מגן )תקן
.(EN-166
אין לשתות ,לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

אזהרות לסביבה:
מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית,
עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית .מנע
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
אינו רעיל לדבורים.
אין לפזר תכשיר מכלי טיס -
 .1מעל בית או במרחק של  120מטרים ממנו;
 .2מעל דרך או במרחק  12מטרים ממנה;
 .3כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס
לכיוון בית או דרך;
כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת
עשן דולקת בשטח.
הכנת התרסיס:
מלא את מיכל הריסוס בחלקו במים ,הפעל את
המערבל .שפוך את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך
רשת הסינון שבפתח המיכל ,ושטוף את התכשיר לתוך
המיכל בעת הוספת יתרת המים .במקרה של שילוב עם
תכשיר נוסף יש להכניס תחילה את האלסיסטין.
אין להפסיק את פעולת מערכת הערבול מעת המילוי
ועד גמר הריסוס.

בגמר השימוש:

אופן היישום
הגידול

המזיק

מינון

טיפול אחרון
לפני קטיף

הערות

עש עלה הגרעינים
 0.04%בריסוס עד נגירה
תפוח
)ליתוקולטיס(
 40גר'  100 /ליטר
 30יום
סס עץ מנומר
 0.1%בריסוס עד נגירה
אגס
)סס הנמר(
 100גר'  100 /ליטר
)בטרכדרה(
הקטן
התמר
עש
לטיפול
 0.05%בריסוס עד נגירה
חיפושית
תמר
 30יום בזמן הפרייה
 50גר'  100 /ליטר
התסיסה )קרפופילוס(
בלבד
עשנור התירס
 30יום
תירס מתוק*
 100גר'  /דונם
)ביצי הנובר האירופאי(
 30יום
 100גר'  /דונם
ביצי פרודניה
קישוא ,פלפל
 0.05%ריסוס קרקעי-עד נגירה
_
תהלוכן האורן
אורן
 50גר'/ד' בריסוס אווירי בנפח
תרסיס של  3-5ליטר/דונם
*הערה :בתירס מתוק יישום התכשיר
שילובים :בקישוא ופלפל  -ניתן לשלב
יעשה לפני שליפת המכבדים.
אלסיסטין עם התכשיר באיפידן.

ניקוי הציוד:
לשטוף את מיכל המרסס במים ודטרגנט .מלא מעט מים
ודטרגנט במיכל המרסס והפעל את המשאבה כדי שמי
הדטרגנט יעברו בכל המערכת .יש להקפיד שמי השטיפה
לא יזרמו לשדות מעובדים ,למקורות מים או לבריכות
דגים .לא ירוקן אדם ,לא ישטוף ולא יגרום לכך שירוקנו
או ישטפו תכשירים או שאריותיהם ממתקן ריסוס ,מיכל
איסוף ,או ממתקן אחר אל מקור מים ,בין במישרין ובין
בעקיפין .עלה נפח מתקן ריסוס כאמור על  150ליטרים,
לא ייעשו ריקון ושטיפה כאמור אלא במתקן שטיפה.
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 לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו
לתרסיס ולהחליף בגדים .אין להשתמש שנית בבגדי
עבודה בטרם כובסו .יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד
ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כניסה מחדש:
הכניסה לשטח מרוסס מותרת אחרי התייבשות
התרסיס.
אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום
סגור ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה ,הרחק
ממוצרי מזון ומספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים
ומאנשים בלתי מוסמכים .חומר עודף יש להחזיר
למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה ,אפילו
עם יזדקקו לו שוב למחרת .תכשיר שנשפך ,לאסוף
ולקבור עמוק באדמה ,הרחק ממקורות מים.
טיפול בחומר שנשפך:
תכשיר שנשפך יש לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר
פסולת רעילה.
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 מסודר.

עזרה ראשונה:
במקרה של הרעלה ,הוצא את הנפגע לאוויר
הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה
מידית ע"י רופא .אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר,
יתכנו בחילה והקאות .במקרה של בליעה יש לפנות
מיד לרופא .להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.
במקרה של זיהום בעיניים ,לשטוף היטב במים זורמים
נקיים במשך  15דקות ולפנות לרופא .במקרה של
זיהום העור ,הסר את הבגדים המאולחים ,ורחץ במים
וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא :מרכז המידע להרעלות ,בי“ח רמב“ם
טלפון04-7771900 :

תנאי מכירה :אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית
האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית ,אך ורק כאשר דרך
השימוש בו נעשית בהתאם להוראות ,בתנאי שימוש רגילים .אחריותנו ,כאמור
לעיל ,אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות
המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים
לצפיה על ידינו .במקרים מעין אלה ,חלה האחריות במלואה על קונה המוצר
והמשתמש בו בלבד .כל אחריות אחרת ,ישירה או עקיפה ,אינה חלה עלינו.
מיוצר ע“י ליעד אגרו בע“מ
לידור אלמנטס בע“מ
רח‘ הנביאים ,ת.ד116 .
רמת השרון 4710002
טלפון מס‘ 03-7606222
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