
כללי: גאוצ’ו 350FS הינו קוטל מזיקים סיסטמי נוזלי. חומר שנמצא על הזרע 
מוצצים  ומחרקים  קרקע  מזיקי  מפני  עליו  ויגן  הנובט  בצמח  יקלט  המחוטא 

בשלבי חייו הראשונים. 
הוראות השימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. 
השימוש  בעת  המקובלים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  יש   : זהירות:  אמצעי 
להימנע  יש  הטיפול  בעת  הדברה:  בחומרי  זהירות  לכללי  בהתאם  בתכשיר 
ובגדים.  הגוף  איברי  עם  החומר  של  ישיר  וממגע  הרחף  נשימת  מבליעה, 
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד  בעת טיפול עם החומר המרוכז 
לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.יש להשתמש 
בעת   .  )EN-374/3 תקן  )לפי  ניטריל  בכפפות  ההדברה  תכשיר  עם  בעבודה 
מסנן  עם   )EN  -140 )תקן  פנים  חצי  במסיכת  להשתמש  יש  בתכשיר  הטיפול 

.)EN-166 תקן( ומשקפי מגן ABEK-P  מסוג EN-)14387 תקן(
מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום לנזק  אזהרות לסביבה: 
ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. 
התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים 
חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים 

פורחים סמוכים.
 הנחיות להכנת תמיסת החיטוי: 

בכלי נפרד ממיסים במים את הכמות הדרושה של גאוצ’ו. ממלאים את מיכל 
החומר  את  מוסיפים  המערבל,  את  ומפעילים  הדרושה  המים  בכמות  החיטוי 
את  להפעיל  יש  החיטוי.  תהליך  זמן  כל  במשך  לערבל  וממשיכים  המומס 

המערבל עד להיווצרות תמיסה אחידה. יש להכין בכל פעם את כמות 
תמיסת החיטוי הנדרשת למהלך חיטוי אצווה אחת.

אופן היישום: 

מינון המזיקים הגידול 

פלפל, 
קישוא*, 

מלון, 
אבטיח. 

מוצצים: 
כנימות עלה, כנימת עש הטבק, תריפס 

הטבק 
מזיקי קרקע: 

תולעי תייל, שחרוריות ונמלים 

6 ליטר תכשיר 
ל- 100 ק”ג זרעים 

אבטיח 
מללי

להדברת כנימות עלה בלבד
10 ליטר תכשיר 

ל- 1 טון זרעים

בצל 

מוצצים: 
תריפס הטבק 
מזיקי קרקע: 

תולעי תייל, שחרוריות, נמלים, זבוב הבצל 

6 ליטר תכשיר 
ל- 100 ק”ג זרעים 

חימצה
זבוב המיקרופזה:

Micropeza negra 
2 ליטר תכשיר 
ל- 1 טון זרעים

חיטה
כנימת עלה הדגן, כנימת השורש, יתוש 

הקמה, נמלים
2 ליטר תכשיר 
ל- 1 טון זרעים

כותנה 

מוצצים: 
כנימות עלה, כנימת עש טבק 

מזיקי קרקע: 
תולעי תייל, שחרוריות ונמלים 

16.5 ליטר תכשיר 
ל- 1 טון זרעים 

*חיטוי זרעי קשוא בגאוצ’ו מגן על הצמחים מפני התקפת כנימות עלה וכנימת 
עש הטבק ובכך מונע את תופעת “ההכספה” בשלבי הגידול הראשונים.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר החיטוי יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
במים  חלקיו  וכל  החיטוי  המיכל  את  לשטוף  יש  כך  אחר  תשטיפים.  לסילוק 

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

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
החיטוי  לתמיסת  שנחשפו  גוף  חלקי  וסבון  במים  היטב  רחץ  אישית:  הגנה 
בכביסה  כובסו  בטרם  העבודה  בבגדי  שנית  תלבש  ואל   - בגדים  ולהחליף 

נפרדת. 
מועד כניסה מחדש: לאחר זריעת זרעים מחוטאים בגאוצ’ו ניתן להיכנס לשטח 

הנזרע באופן מידי. 
 איחסון: יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, 

מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 
יש  הספוג  החול  את  אחר.  סופג  בחומר  או  בחול  מספיגים   - שנשפך  תכשיר 

לאסוף ולסלק לאתר השמדה לחומרים מסוכנים.
איסוף זרעים פזורים: זרעים פזורים יש לאסוף בתום החיטוי ולקבור באדמה. 

יש להשמיד את השקים ששימשו  השמדת שקים ששימשו  לאריזת הזרעים: 
לאריזה. אין להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

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

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

מוצל  במקום  ולהשכיבו  הצח  לאויר  הנפגע  את  להוציא  בליעה,  של  במקרה 
ספציפיים  הרעלה  סימני  אין  רופא.  ע”י  מידית  עזרה  לקבלת  ולדאוג  ומאוורר 
המטפל.  לרופא  התכשיר  תווית  את  להביא  והקאות.  בחילה  יתכנו  לתכשיר, 
במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות 

ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון. 
מידע לרופא:  המרכז למידע בהרעלות,  בי"ח רמב"ם,   טלפון מס. 04-7771900  

תנאי מכירה:
האריזה  תווית  של  הכימי  המפרט  את  תואם  זה  שמוצר  לכך  אחראים  אנו 
ורק כאשר דרך השימוש בו  ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך 

נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. 
אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת 
בתנאים  או  רגילים  בלתי  שימוש  בתנאי  או  בתווית  המצוינות  ההוראות  את 
שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על 
ישירה או עקיפה, אינה  בו בלבד. כל אחריות אחרת  קונה המוצר והמשתמש 

חלה עלינו.

גאוצ’ו® 350 תרחיף זרים 
GAUCHO® 350 FS

קוטל חרקים
קוטל חרקים סיסטמי לחיטוי זרעים, מיועד לשימוש במכוני זרעים בלבד 

IMIDACLOPRID  מכיל: 350 גרם/ק”ג
היתר חומרי דילול והרטבה

1 ליטר
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