
הוראות שימוש
אזהרות: מסוכן בבליעה ,עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור, מזיק בשאיפה, עלול לגרום 
לתסמיני אלרגיה או קצרת, או לקשיי נשימה . יש לרסס ביווריה רק לפי הוראות השימוש 

המופיעות בתווית זו.
אמצעי זהירות ומיגון: לבש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות, כובע, כפפות ניטריל 
(תקן EN-374/3), משקפי מגן (תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן 
מסוג ABEK-P3 (תקן EN-14387). בעת הטיפול יש לנהוג על פי כללי הזהירות בשימוש 
בחומרי הדברה ולהמנע מבליעה, נשימת הרחף וממגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים. 
אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. לפני פעולות אלה יש לרחוץ היטב ידיים עם מים 

וסבון.
רעילות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים ואינו רעיל לסביבה המימית.

הכנת התרסיס/התמיסה: יש להקפיד לערבב היטב את התכשיר לפני השימוש. יש להשתמש 
בתרסיס שהוכן עוד באותו היום. אין להשאיר את התכשיר חשוף לשמש ישירה.

הודעה: היצרנים והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצוין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על 
גבי התווית, אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אין להשתמש בתכשיר 
לשימוש שאינו רשום בתווית, זנים חדשים ותנאי מזג אוויר קיצוניים. היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו 
כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תווית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים. במקרים אלה חלה האחריות במלואה 

על המשתמש בלבד. 
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בגמר השימוש
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות, בהתאם 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 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: עם גמר הטיפול יש לרחוץ היטב את הגוף, בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס 

ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.
ניתן להכנס לשטח המטופל לאחר התיבשות מוחלטת של התרסיס. בכניסה אל  כניסה מחדש: 
השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים ועל פלג הגוף העליון בעזרת ביגוד סטנדרטי לשימוש עם 
תכשירים להגנת הצומח. בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות 

המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית במקום סגור, מוצל ונעול המיועד לאחסון חומרי 
מוסמכים. טמפרטורת  בלתי  ואנשים  ילדים  של  יד  ומהישג  ומספוא  מזון  הדברה, הרחק ממוצרי 

האחסנה של התכשיר נעות בין 4-30 מעלות צלסיוס.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות חול, לאסוף את החול לשקית ולהשליך 

לפח האשפה. אין לעשות שימוש חוזר באריזות הריקות.
טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף היטב את האריזה ולהוסיף את מי השטיפה למי הריסוס שבמיכל 

המרסס. יש לעטוף בשקית ולהשליך לפח האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע 
במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא. במקרה של מגע החומר בעיניים, יש 
לשטוף במים זורמים במשך 51 דקות. במידה וישנו גירוי מתמשך בעיניים, יש לפנות לרופא המטפל 

ולהביא את תווית התכשיר. במקרה של מגע עם העור, יש לרחוץ היטב את המקום עם מים.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות - ביה"ח רמב"ם, טלפון 04-7771900. 
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מועדהריכוזפגעהגידול
הטיפול

ימי
המתנה

3

עגבניה(1), פלפל(2), 
מלפפון

כנימת עש הטבק
כנימת עלה

0.1%-0.2%

0.2%-0.1%כנימת עלהצנון, צנון לבן
בזיל, אורגנו, טרגון, מנטה, 

0.2%-0.1%כנימת עש טבקמרווה, עירית

10
ליטר/עץ

0.2%-0.1%תריפסבצל ירוק, כרישה

חדקנית הדקלתמר מצוי
האדומה

(3)0.2%

נפח
התרסיס

עם תחילת
הנגיעות במזיק,

במרווחים
של 7-10 ימים.

כטיפול מניעתי 
בלבד (4) – יש 

לחזור על הריסוס 
כל 3 חודשים.

(1) טרם ידוע על רגישותן של דבורי בומבוס לתכשיר.  (2) טרם ידוע על רגישותו של הפשפש הטורף.
(3) אופן היישום: ריסוס הגזע עד לגובה 2 מ' והקרקע שמסביב לגזע בקוטר 1 מ'.

(4) במידה והעץ נגוע בדרני החדקונית, הטיפול אינו יעיל.

נפח 
התרסיס 
המומלץ 

הינו כיסוי 
מלא של 

הצמח.


