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אופן יישום:
ריסוס אחרון 
לפני הקטיף

(ימים)
המזיקהגידול

כנימת עש הטבק, 
זחל ורוד, פרודניה, 

הליוטיס, פשפש הכותנה 
-כותנה

פלפל
כנימת עש הטבק,מלפפון

תריפס הטבק
תריפס הטבקבצל

פרודניה

הליוטיסעגבנייה
עש היסמיןזית1
עש החרובשקד

עש המשמש
(אנרסיה)

שקד
אפרסק
נקטרינה

מינון 
לדונם

150 סמ"ק

60-100 סמ"ק
60-100 סמ"ק

100 סמ"ק
100 סמ"ק

0.1% (100 סמ"ק תכשיר
ל- 100 ליטר מים)

0.15% (150 סמ"ק תכשיר
ל- 100 ליטר מים)

0.1% (100 סמ"ק תכשיר
ל- 100 ליטר מים)
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מרווח ריסוסים בזית: 3-4 שבועות בהתאם לעוצמת נגיעות. 1

הערה: ריסוסים חוזרים בבאיטרואיד עלולים לגרום לריבוי אקריות. לכן, 
ואף  לאקריות  רגישים  בגידולים  במיוחד  עוקבים  מטיפולים  להימנע  רצוי 

לשקול שילוב עם אקריציד. 
שילובים: ניתן לשלב את באיטרואיד 050 ת.מ. עם אחד מהתכשירים הבאים: 

בעגבניות: באיפידן 250 ת.מ.,  מנקס 480 ת.ר.
במלפפון:  באיפידן 250 ת.מ., מנצידן 80 א.ר. 

בכותנה: פוליקור 250 ת.מ. 
באפרסק: פוליקור 250 ת.מ.,  פלינט 50 גר.,  קליפסו 480 ת.ר. 

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 בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ יידים וחלקי גוף שנחשפו 

לתרסיס ולהחליף בגדים. אין להשתמש שנית בבגדי העבודה בטרם כובסו. בגדי עבודה 
יש לכבס בנפרד. 

כניסה מחדש לשטח: עם התייבשות החומר ניתן להיכנס לשטח. בבתי צמיחה 
ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש 

ללא ציוד מגן אישי. 
איחסון: יש 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: על חומר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום 
ולהעבירו לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:

במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאויר 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.
מידע לרופא:

המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי“ח רמב“ם, טלפון מס‘: 04-7771900.  

תרכיז מתחלב 050באיטרואיד ®   

מיועד  התכשיר  הסינתטיים.  הפיריתרואידים  מקבוצת  תכשיר  הינו  באיטרואיד  כללי: 
להדברת מזיקים ופועל כרעל מגע וכרעל קיבה.

הוראות שימוש:
אזהרות:

מסוכן בבליעה מזיק לנשימה ובמגע עם העור, מגרה לעיניים ולעור.
אמצעי זהירות:

יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. 
יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע 
לכיסוי והגנה על השיער.  להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן 

 .(EN-166 לפי תקו) עם אטימה מהצד
(תקן  משולב  מסנן  עם   (EN-140 (תקן  פנים  חצי  במסיכת  שימוש  על  להקפיד  יש 

 .ABEK-P3 מסוג (EN-14387
לאכול,  אסור  ובעיניים.  בעור  ישיר  מגע  ומכל  ושאיפתו  התכשיר  מבליעת  להימנע  יש 

לשתות ולעשן בזמן הטיפול  בתכשיר.
סכנות לסביבה:

רעיל לאורגניזמים השוכנים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע 
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. 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:

מלא את מיכל הריסוס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות הבאיטרואיד 
הדרושה, המשך למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
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לידור אלמנטס בע"מ, רמת השרון 4710002. טל: 03-7606222


