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כללי: אנוידור הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות טטרוניות) ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת 
חומצות השומן בגוף האקרית. התכשיר קוטל את הביצים ואת כל דרגות הנימפה של אקריות הקורים (אקרית 
אירופית וצהובה, אקרית האבוקדו, אקרית אדומה מזרחית) וכן אקרית החלודה של ההדר. כמו כן, לתכשיר 
השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולתן להטיל ביצים, תופעה הגורמת לתמותתן. התכשיר אינו פוגע באקריות 
בוגרות ממין זכר. על מנת למנוע התבססות של אוכלוסיית אקריות בפרדס ובמטע, יש לרסס את התכשיר רק כאשר 
של  הנימפה  דרגות  את  התכשיר  מדביר  בנוסף  היישום).  בטבלת  הנחיות  (ראה  מאוד  נמוכה  באקריות  הנגיעות 

הציקדה הירוקה ובכך מונע את התבססות המזיק במטע.
הוראות השימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לרגישות כאשר בא במגע עם עור חשוף. חשוד כמסרטן.
יש  הדברה.  בחומרי  בשימוש  המקובלים  הזהירות  לכללי  בהתאם  בחומר  ולהשתמש  לטפל  יש  זהירות:  אמצעי 
וכובע לכיסוי והגנה על השיער.   וגם נעלי עבודה סגורות  להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים 
להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקו EN-166). יש להקפיד על 

  .ABEK-P3 מסוג (EN-14387 תקן) עם מסנן משולב (EN-140 תקן) שימוש במסיכת חצי פנים
יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול  בתכשיר.
סכנות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים, אך עלול להשפיע על התפתחות הוולדות.

אופן היישום בספרון המצ“ב
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: עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת 

הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר התייבשות מוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה 
ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. בכניסה 

לשטח ביום הריסוס יש ללבוש סרבל מלא עם שרוולים ארוכים.
אחסון: 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.
תכשיר שנשפך: על תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. 
אח"כ  יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה.בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה 
מידית ע"י  רופא,  והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים נקיים זורמים במשך 15 דקות 

ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם טלפון מס': 7771900 –04

  

תנאי מכירה:
אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, 
ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה  אך 
במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים 
שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל 

אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. 

לידור אלמנטס בע"מ, רמת השרון 4710002. טל. 03-7606222



הכנת התרסיס: 
ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את 

כמות האנוידור הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
הנחיות כלליות:

1. יש לנער היטב את הבקבוק לפני השימוש!
2. יש לבצע את הריסוס בשעות האור המוקדמות לאחר התייבשות הטל על

   גבי העלווה (במידה ויש). 
3. אין לרסס בתנאי אקלים קיצוניים או כאשר הגידול במצב עקה או בטמפ' 

   אוויר מקסימליות נמוכות מ-25 מ"צ. 
 

אופן היישום:

נפח התרסיסמינוןהפגעהגידול
(ליטר/דונם)

מועד
אחרון
לטיפול

הדרים

אבוקדו

תפוח

אגס

שזיף,
אפרסק,
נקטרינה,
משמש

שקד

גודגדן,
רימון

אקרית החלודה 1

אקרית אדומה מזרחית
אקרית ארגמנית
אקרית האבוקדו

ביצי פסילת האגס
(ראה הערה 3)

אקרית אירופית
אקרית צהובה 2

אקרית אירופית
אקרית צהובה 2

0.02% (אך לא פחות
14 יוםמ-90 סמ"ק/ד')

14 יום

21 יום

28 יום

לשימוש
 בעץ

לא נושא
פרי בלבד

200-500 לפי גודל
עצים או בנפח עד נגירה

200-400 לפי גודל
עצים או בנפח עד נגירה

0.02%

0.02%

0.04%

0.04%

0.04%

0.03%

+ 0.04%
0.075% טלסטאר

0.03%
במרסס רובים עד נגירה

עד נגירה

14 יום עד נגירה

100-200
לפי גודל עצים

אקרית צהובה 2

0.03%
7 יום עד נגירה

אקרית צהובה 2

ציקדה ירוקה
(דרגות צעירות בלבד)

0.04% ציקדה ירוקה
(דרגות צעירות בלבד)

0.03%
עד נגירה

אקרית צהובה 2

0.04% ציקדה ירוקה
(דרגות צעירות בלבד)

הערות:
1. יש לרסס בנגיעות נמוכה מ- 2 אקריות בממוצע לשדה זכוכית מגדלת בעלת הגדלה של

   פי 10 ושטח ראיה של 2.25 סמ"ר.
2. יש לרסס בנגיעות נמוכה מ- 0.5 אקרית בממוצע (צהובה ו/או אירופית) לעלה.

3. יש ליישם את התכשיר בדור החורפי של פסילת האגס ולשלב עם קוטל בוגרים. 
שילובים בתפוח: ניתן לשלב אנוידור עם: קליפסו 480 ת.ר., פלינט 50% ג.ר., ובאיפידן 250 

ת.מ. בהתאם להמלצות הרשומות בתווית התכשיר.
שילובים באגס: ניתן לשלב אנוידור עם טלסטאר 50 ת.מ. בהתאם להמלצות הרשומות 

בתווית התכשיר.
כל שילוב אחר אין לבצע.


