
פתיון לקטילת עש התמרים הקטן בתמרים
מכיל: 20% בצילוס תורינגיינזיס; 8,000 יחידות בינלאומיות/מ"ג.

כללי: ביטיון פועל בעיקר כנגד זחלים צעירים ובינוניים. זחלי המזיק ניזונים מגרגרי ביטיון, 
תחילה  גורם  החיידק  של  הרעלן  החיידק.  את  קולטים  כך  ידי  ועל  לזחל  פתיון  המכילים 
ביטיון  ימים.   3-2 תוך  הזחל  לתמותת  הגורמת  העיכול,  במערכת  ולפגיעה  האכילה  להפסקת 
אינו פוגע באויבים טבעיים בתמרים, אינו פוגע בדבורים, דגים או בבעלי דם חם. ביטיון אינו 

פיטוטוקסי בכל תנאי מזג אויר. ניתן להשתמש בביטיון בטיפולי ההפריה בתמרים.
(IVדרגה) רעילות התכשיר: מסוכן

מס' או"ם: לא מסווג.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש.

רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 97/הצ/1475                    
רשיון לחקלאות אורגנית מס' 00/הצ/7124                                         

הוראות שימוש: 
אמצעי זהירות ומיגון: אל תפזר תכשיר על מצרכי מזון ומי שתייה. המנע ממגע עם העור.

אופן היישום:
אבק ביטיון ע"י "אקדח איבוק" בלחץ אויר, ממדחס על טרקטור.

בתקופת ההפריה - יש לערבב 200 גרם ביטיון לק"ג אחד של אבקת פרחים להפריה.
לאחר תקופת ההפריה יש לאבק ביטיון ללא תוספת אבקת פרחים להפריה. המינון הוא 50 - 
100 גרם לעץ, בהתאם למספר האשכולות. יש לחזור על האיבוק מדי שבועיים, כל עוד ישנה 

פעילות של המזיק.
שילובים מותרים: אין מקום לשילוב ביטיון עם חומרי הדברה כימיים.

בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה: רחץ ידיך לאחר השימוש. החלף בגדים וכבס בנפרד.

אחסון: שמור את התכשיר במחסן נעול, קריר, מאוורר ויבש, המיועד לחומרי הדברה. הרחק 
את התכשיר ממזון, ממספוא, ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, אסוף לכלי 
אטום והעבר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: השלך את אריזת התכשיר לפח האשפה, או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה הרעלה פנה לרופא והצג לפניו תווית זו.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900.
הודעה חשובה: היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצויין בתוית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התוית, אך ורק 
כאשר אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתוית לרבות גידולים 
חסויים שאינם מותרים במפורש בתוית, גידולים שאינם רשומים בתוית, זנים חדשים ובתנאי מזג אויר קיצוניים. היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים 
לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תוית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים. במיקרים אלה חלה האחריות במלואה על 

המשתמש בלבד. במקרה וקיים ספק כלשהו, יש להתקשר לחברתנו, כמצוין בתוית זו.
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