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לתשומת לב: היצרן והמשווק אחראים לטיב התכשיר בתנאי שהוא נמכר באריזתו המקורית. ההמלצות ליישום מבוססות על עבודות בהן נוסה התכשיר. מועד היישום, שיטת היישום, תנאי 
מזג האוויר, מאפייני הגידול, שילוב עם תכשירים כימיים שלא הומלצו בתווית ושאר גורמים המשפיעים על יעילות התכשיר, אינם נמצאים בשליטת המשווק ובאחריותו. יש להקפיד היטב 
על הנחיות היישום. הקונה אחראי לכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשיר, באחסונו ובטיפול בו, אם הללו לא בוצעו במדויק על פי ההוראות המופיעות בתוית זו. בכל מקרה, המשווק לא 

יהיה אחראי לתוצאות ישירות או בלתי ישירות הנובעות מטיפול שלא היה במדויק לפי הוראות התווית, האמור לעיל הינו תנאי לרכישת המוצר ומקובל על הקונה.
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כללי: 
(מעכב  מג"ח  המשלב  תכשיר  הינו  דורנים 
גידול חרקים) מקבוצת הבנזואיל פניל אוריאה 
ביחד  הצעירות,  בדרגות  כיטין  יצירת  המונע 
עם  אממקטין בנזואט שהינו תוצר טבעי של 
במערכת  הפוגע  בקרקע,  מיקרואורגניזם 
העצבים של החרק וגורם לקטילתו. שילוב זה 
הרשומים  העש  בזחלי  יעיל  טיפול  מאפשר 

בתווית.
הוראות שימוש:

אזהרה: מסוכן בבליעה. מזיק בשאיפה.
אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי 
הדברה.  בחומרי  בטיפול  המקובלים  זהירות 
ומכל  שאיפתו  או  התכשיר  מבליעת  להימנע 
בגדי  ללבוש  יש  בעיניים.  ו/או  בעור  מגע 
כולל  סגורות  עבודה  נעלי  ארוכים,  עבודה 
כיסוי   ,(EN-374/3 (תקן  גומי  כפפות  גרביים, 
 .(EN-166 לפי תקן) ראש ומשקפי מגן אטומים
(תקן  פנים  חצי  במסכת  להשתמש  יש 
 (EN-14387 (תקן  משולב  מסנן  עם   (EN-140
ו/או  לשתות  לאכול,  אין   .ABEK2P3 מסוג 
לעשן בזמן הטיפול בחומר. אחרי הריסוס יש 

להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים.
ליצורים  רעיל  התכשיר  סביבתיות:  אזהרות 
מים  למקווי  בסמיכות  לרסס  אין  מים,  שוכני 
ולמקורות מים כלשהם. יש להקפיד ששאריות 
שדות  יזהמו  לא  השטיפה  מי  או  התכשיר 
מים.  ומקורות  דגים  בריכות  מעובדים, 
ישיר בלבד,  התכשיר רעיל לדבורים במגע 
בשעות  רק  התכשיר  את  לרסס  יש 
שתאפשרנה התייבשות טיפות התרסיס לפני 
הבוקר  בשעות  הדבורים,  פעילות  התחלת 

המוקדמות או בשעות הלילה.
הכנת התרסיס: 

דורנים  של  הדרושה  הכמות  את  מודדים 
בהדרגה  שופכים  מים,  מעט  עם  ומערבבים 
המים  כמות  במחצית  המלא  הריסוס  למיכל 
הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים 

את יתרת המים.

אופן היישום: 
המינון והעיתוי כמפורט בטבלה.

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

תשטיפים. 
ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל 
אל  הקרקע,  אל  אחר  ממתקן  או  איסוף 
המים  ומקווי  מקורות  ואל  דגים  בריכות 
בשיטות  תשטיפים  לסלק  יש  למיניהם. 
הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על  מאושרות 
חוזר,  שימוש  חקלאי,  בשטח  ריסוס  כגון: 
טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:

וסבון  במים  להתרחץ  יש  הריסוס  אחרי 
ולהחליף בגדים. 

המטופל:   לשטח  מחדש  כניסה  מועד 
אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות 
עבירות,  ובמנהרות  צמיחה  בבתי  התרסיס. 

יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות 

המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד אישי.
אחסון:

במחסן  המקורית  באריזתו  דורנים  את  אחסן 
מהישג  הרחק  הדברה,  לחומרי  המיועד  נעול 
יש  מוסמכים.  בלתי  ואנשים  ילדים  של  ידם 

להרחיק ממזון אדם וחיה.
טיפול בתכשיר שנשפך: 

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל 
יש  מסוכנת.  כפסולת  הינו  האחסון  בזמן 
לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, 

ולהעביר לאתר פסולת רעילה. 
טיפול באריזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או 
את  שפוך  מים.  בלחץ  שטיפה  במתקן 
את  ומעך  נקב  המרסס.  מיכל  אל  התשטיף 
למיכל  אותה  והשלך  השטופה  האריזה 

האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים או 
 15 זורמים במשך  מים  עם  יש לשטוף  בעור, 
לפנות  יש  בליעה  במקרה של  לפחות.  דקות 

לרופא ולהציג לו את התווית.
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שילובים : בהעדר מידע, מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.
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