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כללי: איפון הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטינואידים. לאיפון פעולה ארוכה, 
והוא מיועד לקטילת טווח רחב של מזיקים. פועל כרעל קיבה ובמגע על מערכת העצבים 
פחות  פוגע  איפון  הניאוניקוטינואידים,  יחסית לשאר התכשירים מקבוצת  של החרק. 

באויבים הטבעיים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' או"ם: 3077
קבוצת אריזה: IIIקבוצת סיכון: 9 (IV דרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן

בעל הרשיון ומפיץ בלעדי

מספר אצווה: מכיל:   1/2  ק"ג

dinotefuran 20% :מכיל
1-methyl-2-nitro-3-[(3-tetrahydrofuryl) methyl] guanidine

קרא בעיון את התוית לפני 

השימוש. ראה הוראות שימוש, 

אמצעי זהירות ואזהרות בעמודים 

הבאים. קוטל חרקים סיסטמי
 (SG) גרגרים מסיסים    

היצרן

אזהרה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים. 
ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.

בגמר השימוש:
ניקוי  המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
וכל חלקיו  יש לשטוף את המרסס  כך  להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר 
לסילוק  להנחיות  בהתאם  לסלק  יש  התשטיפים  את  ודטרגנט.  במים 

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.
הגוף  חלקי  את  היטב  רחץ  הריסוס  בגמר  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים 

חמים ובסבון. 
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 12 

שעות לאחר היישום.
אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש, 
המיועד לאיחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי 

מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן 
האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר 
שהתפזר, שאב או טאטא לתוך מיכל אטום, עד להעברה לאתר פסולת 

רעילה.
טיפול באריזות ריקות: השלך אריזת התכשיר לפח האשפה.

למרכז  בדחיפות  הנפגע  את  החש  בליעה,  של  במקרה  ראשונה:  עזרה 
הרפואי הקרוב. הצג בפני הרופא תווית זו. אם חדר החומר לעיניים, שטוף 
אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר 

עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

אזהרות: התכשיר עלול לגרות את העיניים.
אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי מגן מלאים מכותנה, כפפות מלטקס ומגפיים, בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת 
הריסוס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדבורים בריסוס.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד מחציתו, הוסף את כמות התכשיר הדרושה, הפעל את המערבל והשלם את כמות 

המים החסרה, תוך כדי בחישה מתמדת.
אופן היישום:

הערה: כדי למנוע הופעת עמידות יש לטפל לסירוגין עם קוטל מזיקים מקבוצה שונה.
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בעצים לא מניבים

שילובים: באבטיח ניתן לשלב עם אקסמייט.

ירקות וגד“ש

מטעים ועצי נוי

חדקונית הדקל
האדומה

עד 25 ליטר/עץ25 גר‘/עץ
מעל 25 ליטר/עץ 0.2%

 (1) לפני היישום, יש לקבוע את נפח היישום על עץ אחד בגודל דומה, ע“י הגמעת מים נקיים לאזור הלולב ב-3 נקודות. 
      יש להגיע להספגה. אין להגיע לנגירה. את התכשיר יש להגמיע לאזור הלולב ב-3 נקודות.

 (2) לקטילת צרעת השקד, מומלץ לרסס פעם נוספת כעבור 10 – 15 יום מהריסוס הראשון.

(IV דרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 02/הצ/1689

dinotefuran 20% :מכיל
1-methyl-2-nitro-3-[(3-tetrahydrofuryl) methyl] guanidine

קוטל חרקים סיסטמי
 (SG) גרגרים מסיסים    

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, החש את הנפגע בדחיפות למרכז הרפואי הקרוב. הצג 
בפני הרופא תווית זו. אם חדר החומר לעיניים, שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות 

ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

זנים  גידולים שאינם רשונים  בתווית,  אזהרה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, 
חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים. ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.
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בעל הרשיון ומפיץ בלעדי

מספר אצווה: מכיל:   1/2  ק"ג

היצרן

מס' או"ם: 3077
קבוצת אריזה: IIIקבוצת סיכון: 9


