
בעל הרישוי:  מוצרי סייפ-פק בע"מ

מס' אצווה:מכיל:             ליטר

יצרן ומפיץ:

בגמר השימוש:
בהתאם  מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
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 הדגים 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 רעילה.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים 
ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. אין להשתמש שנית 

בבגדי עבודה בטרם כובסו בנפרד.
כניסה מחדש לשטח: 12 שעות ולאחר התייבשות מלאה של התרסיס על 

הצמחים.
איחסון: 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 בשדה.
חומר שנשפך: במקרה של תכשיר שנשפך, יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף 

לכלי אטום ולפנות לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שטוף את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את 

האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מורשה.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו 
במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה 
ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא 
המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 

15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון.
טלפון:  רמב"ם,  בי"ח  להרעלות,  הארצי  המידע  מרכז  לרופא:  מידע 

.04-7771900

קוטל חרקים מקבוצת הפירטרואידיםבי-סקט 100
לקטילת מגוון גדול של מזיקים

בגידולי שדה, ירקות מטעים ופרחים

Bi-sect 100 E.C.

מינון (סמ“ק/ד‘)המזיקהגידול
ריסוס אחרון לפניהערותאו ריכוז (%)

הקטיף (ימים)
7521זחל ורודכותנה טיפול זה ידביר גם פלוזיה

בריסוס עד נגירה

757עש לב הכרוב, עש הכרובייםכרוב, כרובית

7

7

אפרסמון
תריפס סורי, פשפש הכותנה, 

עש קליפת ההדר
כנימת שעווה 

הפלורידית בדרגות הזחל 1-2

0.075%

עש האשכולכרם
בוגרים של זבוב תסיסה

0.1% - 0.075%
0.1%

3

0.075%עש חרוב, אנרסיה, צידקותשקד

ציקדות, אנרסיהאפרסק/נקטרינה
ציקדותשזיף

0.075%

30

 
קייצי (לבנולה, ויטול)
0.5% שמן 0.075%+

כללי: בי-סקט הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירטרואידים הסינתטיים. התכשיר יעיל נגד מגוון רחב של מזיקים השייכים לסדרות 
חרקים שונות. בטיחותו של בי-סקט לגידולים מומלצים גבוהה.

הוראות שימוש: לפני השימוש יש לנער היטב את מיכל התכשיר.
אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה, רעיל בשאיפה, גורם לגירוי במגע עם העור והעיניים. התכשיר עלול לגרום לתופעות ריגוש 

במגע עם העור החשוף. התכשיר אינו מסווג כדליק. בשעת דליקה עלולים להשתחרר גזים מסוכנים ורעילים.
אמצעי זהירות: • המנע מזיהום מקורות מים, לרבות תעלות המספקות מים לשתיה, להשקיה או לבריכות דגים. • לבש בגדי מגן 
מלאים כולל שרוולים ארוכים, נעלי עבודה סגורים, כפפות מ- P.V.C ומסיכת פנים שלמה עם פילטר מסוג A2/P3 בעת הכנת התרסיס 
ובעת הריסוס. • המנע מבליעה, שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור החשוף. • אין לרסס בעת רוח אין לרסס על גידולי מאכל 

ומספוא מלבד אלה המצויים בתווית. • המנע משהייה בענן התרסיס. • המנע מאכילה, שתייה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה: בי-סקט רעיל לדגים וליצורים שוכני מים ועלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה זו.  בי -סקט רעיל מאוד לדבורים. 
באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים 

פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו מים ולהשלים את כמות 

המים תוך ערבול. במקרה של שילוב בי-סקט עם תכשיר נוסף, יש להכניס למיכל המרסס את הבי-סקט כתכשיר אחרון.
אופו היישום:

הערה: במטעים מומלץ לטפל פעם אחת בעונה על מנת למנוע התפתחות עמידות.
שילובים: אין לשלב בי-סקט עם תכשירים אחרים – טרם נבדק.

ז מתחלב תרכי

    (III דרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן לבריאות
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 2009/הצ/4008 

תאריך עדכון התוית: 5/17
Bifenthrin מכיל: 100 גרם בליטר
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