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לאנט 20 הינו קוטל חרקים מקבוצת הקרבמטים, המעכב את פעילות האנזים אצטיל כולין אסטראז. 

לאנט 20 משמש להדברת חרקים שונים בגידולי שדה וירקות.

התכשיר רעיל ויש לנקוט אמצעי זהירות מרביים באחסנתו, בעת הכנת אמצעי זהירות:
התרסיס ובזמן הריסוס.

אין לרסס בשעות בהן הטמפ’ במבנה גבוהה.
הרחק אנשים וחיות משטח מרוסס, בעיקר כשיש חשש לסחיפת החומר 

.)drift(

ציפורים השוהות בשטח המטופל עלולות להיקטל.רעילות לציפורים:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות רעילות לדגים:
ארוכות טווח בסביבה המימית. יש לשמור על טווח ביטחון של לפחות 

20-10 מ’ בין האיזור המטופל למקורות מים ולמקווי מים למיניהם.

התכשיר רעיל לדבורים. אין לרסס בעת פעילות דבורים בשטח, לפני רעילות לדבורים:
הריסוס יש להוציא את הכוורת ולהמתין 3 ימים לפחות לפני החזרת 

הכוורות לחממה.

כניסה מחדש 
לשטח המטופל:

ניתן להיכנס מחדש לשטח שטופל, ללא ציוד מגן אישי מלא, רק לאחר 72 
שעות מסיום הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר לפחות 

12 שעות נוספות.

רעיל )II(דרגת רעילות: 

הוראות שימוש:

אין לרסס בטווח של 50 מ' מבתים וממבנים: כאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה - במרחק שלא יפחת 

מ- 100 מ'.

המינון ונפח התרסיס המזיקהגידול
בהתאם לנוף הצמחים

יישום אחרון לפני 
אסיף/ קטיף )ימים(

כותנה )זני פימה בלבד(

כנימת עלה 
הדלועיים, 

פרודניה

בריסוס אוויר או בריסוס 
מהקרקע 350- 450 

סמ״ק/ד׳ בנפח תרסיס 
30-5 ליטר/ד’

7

ירקות: תפו”א, גזר, 
עגבנייה, פלפל, חציל, 

כרוב, כרובית, סלק, 
צנון, צנונית, ארטישוק, 

כרפס, תות שדה*, 
מלפפון, מלון, אבטיח, 

קישוא

200 -350 סמ’’ק/ד׳ 
בנפח תרסיס 30 - 40 

ליטר/ד׳
3

תירס מספוא, תירס 
מתוק

כנימת עלה 
הדלועיים, 

פרודניה, עשנור 
התירס )נובר 

התירס האירופי(

450-225 סמ’’ק/ד׳ 
בנפח תרסיס 40-30 

ליטר/ד׳
 7

* תות שדה במשתלות בלבד

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 84/ה”צ/88. מס’ או”ם: 2991. 

Lannate 20  / לאנט 20  / النيت
Methomyl תרכיז נוזלי, מכיל: 200 גרם בליטר

קוטל חרקים בגד’’ש ובירקות
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