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הערות: יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסים על נגיעות קיימת. יש 
לרסס כדי כיסוי מלא של העלווה והפרי לשם השגת הדברה טובה. למרווחי הריסוס יש 

חשיבות גדולה בהצלחת ההדברה ולכן אין לעבור את מרווח הזמן הקבוע בטבלה.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש: יש לשטוף את מיכל המרסס במים ודטרגנט. מלא 
מעט מים ודטרגנט במיכל המרסס והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט יעברו בכל 

המערכת. יש להקפיד שמי השטיפה לא יזרמו לשדות מעובדים, למקורות מים או 
לבריכות דגים. לא ירוקן אדם ולא יגרום לכך שירוקנו תכשירים או שאריותיהם ממתקן 

הריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל מקור מים בין במישרין ובין בעקיפין. עלה נפח 
מתקן הריסוס כאמור על 150 ליטר, לא יעשו ריקון ושטיפה כאמור אלא במתקן שטיפה.
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: עם גמר הטפול, 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 12 שעות מריסוס 
התכשיר. בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים, פלג גוף עליון והזרועות 

עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת הצומח.
אחסנה: 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: 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 זורמים נקיים 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, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם 
אינה חלה במקרים של שימוש  לעיל,  רגילים. אחריותנו, כאמור  להוראות, בתנאי 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.   

קוטל פטריות להדברת מחלות בגידולי פרחים

כללי: דיסארם הינו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים. התכשיר הינו סיסטמי ונקלט 
ע“י העלווה ומועבר דרך מערכות ההובלה של הצמח לאיברים נוספים.

הוראות השימוש:
אזהרות: עלול לגרום לגירוי קל בעור או לתגובות אלרגיות לאנשים רגישים כאשר בא 

במגע עם העור החשוף. 
אמצעי זהירות: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים 

בשימוש בחומרי הדברה. יש להשתמש בסרבל מלא, נעליים וגרביים, כפפות גומי. בעת 
הטיפול בתכשיר המרוכז, יש להשתמש במשקפי מגן. יש להימנע מבליעת התכשיר 

ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול 
בתכשיר. מנע מגע עם עור חשוף, עיניים וביגוד.

סכנות לסביבה: מסוכן לאויבים טבעיים. רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. 
עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. 

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן :
א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה 

מקו הים.
ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.

ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
לא נכללות באזור זה חלקות בהן : שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר או שיעור 

החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
הכנת התרסיס: 

ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות 
הדיסארם הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.  

אופן היישום:

 * רשימת זנים מותרים לריסוס: 
סולידגו – גולדן גלורי. לימוניום – אג‘נטה, בלטלרד, מיין בלו. ורד – גולדן גייט, לובלי רד, אבלנז‘.

ליזיאנטוס – רוזיטה לבן, רוזיטה כחול. גיבסנית – פרפקטה. 
שילובים: ניתן לשלב עם רידומיל גולד נוזלי 
אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים. 

Fluoxastrobin מכיל: 480 גרם בליטר
היתר: חומרי דילול והרטבה.

סיווג: IV (מסוכן)              מס‘ או“ם: לא מסווג

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על יישום אך ורק על פיה

לידור אלמנטס בע“מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל: 03-7606222 
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