
formetanate 50% מכיל:  
3-dimethylaminomethylenaminophenyl  

methylcarbamate hydrochloride

   .(II) דרגת רעילות התכשיר: רעיל
מס' או"ם: 2757

קרא בעיון את התכשיר לפני השימוש

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 11/הצ/4084                          תאריך עדכון התווית: 5/17

מגע  כרעל  הפועל  תריפס,  לקטילת  הקרבמטים  מקבוצת  תכשיר  כללי.  חרקים  קוטל  תכשיר  כללי: 
וקיבה. יש להקפיד על כיסוי מלא של כל חלקי הצמח. פעילות התכשיר קצרה מאוד.

הוראות שימוש:
כולין  מעכב  ובבליעה.  בשאיפה  ורעיל  בעור  לריגוש  לגרום  העיניים,  לגרות  עלול  התכשיר  אזהרות: 

אסטראז.

אמצעי זהירות ומיגון: בכל זמן השימוש בחומר יש ללבוש בגדי מגן מלאים, נעליים, כפפות ניאופרן או 
ניטריל ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן A2P3. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת 

הטיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

100 מטרים ממבנה מאוכלס,    - יפחת מ  יבוצע במרחק  שלא  השימוש בתכשיר,  סכנות לסביבה: 
וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה  - במרחק שלא יפחת מ - 200 מטרים. התכשיר רעיל ביותר לשוכני 
יש פעילות של דבורים, חל איסור מוחלט  יבשים בהם  מים. התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים 
ליישם תכשיר זה. יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. הרחק חיות מחמד ואת 

חיות המשק מהאזור המטופל.

הכנת התרסיס: יש להכין את התכשיר לריסוס זמן קצר לפני היישום. מלא את המיכל עד למחציתו, 
הפעל את המערבל, שקול את כמות התכשיר הדרושה, הוסף למרסס והשלם את כמות המים החסרה.

אופן היישום: לתוצאות מיטביות, עדיף לרסס בשעות הערב והלילה. למניעת עמידות, אין להשתמש 
בתכשיר יותר מ-3 פעמים בעונה ולא בריסוסים רצופים.

דיקרזול 50
(SP) קוטל מזיקיםאבקה מסיסה

מכיל:     1     ק“ג
מס' אצווה:

מיוצר על ידי:
SBM Formulation, צרפת

עבור:

מפיץ בלעדי:

III :קבוצת אריזה
קבוצת סיכון: 6



שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב דיקרזול עם תכשירים נוספים.
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.
הבגדים  את  נקיים.  בגדים  ולבש  ובסבון  במים  הגוף  חלקי  את  היטב  רחץ  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 

המשומשים יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה במים חמים ובסבון.
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 3 ימים מהריסוס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק 
מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תעשייתי).  אבק  בשואב  להשתמש  (רצוי  סגור  לכלי  לאסוף  יש  שהתפזר  תכשיר  שהתפזר:  בתכשיר  טיפול 
בפינוי  החייבת  מסוכנת  כפסולת  להתייחס  יש  האחסון  בזמן  שהתקלקל  תוקפואו  שפג  שהתפזר,  לתכשיר 

לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: אחסן בשק פוליאתילן עבה, בתוך מיכל מתכת סגור ומסומן של פסולת מסוכנת. את 

המיכל יש לאחסן במחסן נעול, עד לפינויו לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח. במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ 
את המקום שנחשף במים ובסבון. אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות. 

אם הריגוש בעיניים ממשיך, יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900. מעכב כולין אסטראז.

דיקרזול 50

(1) תתכנה צריבות בעלים.

כרוב, כרובית, 
ברוקולי, 
קולורבי

תריפס קליפורניפלפל (1)

מינוןהמזיקהגידול
(גר‘/ד‘)

נפח התרסיס
(ליטר/ד‘)

בצל, שום

אפרסק, נקטרינה,
שזיף, משמש, 

דובדבן

אסקלפיאס, 
גיפסנית,פלוקס, 

פרח שעווה,
חרצית, כלנית, 

סולידגו

תריפס הטבק

תריפס קליפורני

תריפס הטבק
תריפס קליפורני

תריפס הטבק
תריפס קליפורני

תריפס הטבק
תריפס קליפורני

150

150

100
גר‘/ד‘

0.1%

40 - 30

50 - 30

30

304 - 10040עגבניה

תריפס הטבק
תריפס קליפורני 303 - 10040מלפפון

4

הריסוס בשלב30 - 50
הפריחה

75 - 30

ימי המתנה
הערותמאסיף

יש לשלב עם משטח אקסטרבון 
- משטח סיבה בריכוז 0.1%.

אין לטפל באם רמת הנגיעות 
עולה על 5 תריפסים לצמח.

הוספת סוכר במינון 1.5 ק“ג/ד‘ 
עשויה לשפר את הקטילה.

אין לטפל באם רמת הנגיעות 
עולה על 5 תריפסים לצמח.

10070 - 304
הוספת סוכר במינון

1 ק“ג/ד‘ עשויה לשפר 
את הקטילה.

אין לטפל באם רמת הנגיעות 
עולה על 3 תריפסים לפרח.

אין לטפל באם רמת 
הנגיעות עולה 

על 3 תריפסים לפרח.

מפיץ בלעדי:
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מיוצר על ידי:
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עבור:


