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תרכיז רחיף

קוטל חרקים ואקריות בכותנה
Diafenthiuron מכיל: 500 גרם בליטר

מיוצר ע"י חברת Huzhou Rongsheng Agrochemical, סין
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המשרד: מתחם גדות אגרו, ת“ד 555, קדרון 7079500, טל‘: 08-6308000, פקס‘: 08-6308001
08-8527124  : ' 08-8533844, פקס  : ' ד, טל דו א הספנים, אש ‘ מבו המחסן:  רח

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
תכולה: 1 ליטר

מס' ייצור:

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן 
אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון 

כללי:
ייעודו  ובמגע.  ואקריות מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה, הפועל דרך הקיבה  פוינטר 500 הינו קוטל חרקים 
הזחל  דרגות  את  ביעילות  קוטל  התכשיר  לדרגותיה.  הטבק  עש  כנימת  בהדברת  הינו  התכשיר  של  העיקרי 

והבוגר של כנימת עש הטבק.

Pointer 500פוינטר 500

(III) דרגת רעילות: מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3802

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 15/ה"צ/4285

נער היטב לפני השימוש

אזהרות: התכשיר עלול לגרום לנזק במגע עם העור או 
בבליעה.

אמצעי  כל  את  לנקוט  יש  ובטיחות:  זהירות  אמצעי 
הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה. מנע מגע 
והימנע  ובלבוש,  בעיניים  בעור,  התכשיר  של  ישיר 
המיגון  באמצעי  השתמש  התכשיר.  משאיפת 
הריסוס:  ובעת  התרסיס  הכנת  בעת  המקובלים 
(תקן   PVC כפפות   ,(EN-166 (תקן  מגן  משקפי 
ארוכים  עבודה  בגדי  גבוהות,  נעליים   ,(EN-374/3
ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים 
ואל  תשתה  אל  תאכל,  אל  לראש.  כיסוי  וכן  ארוכים 

תעשן בעת הכנת התרסיס או בעת הריסוס.
סכנות לסביבה:

אין  ולכן  לדגים  מאד  רעיל  התכשיר  לדגים:  רעילות 
לרסס בסמוך לנחלים ולבריכות דגים. 

אין  ולכן  לדבורים  רעיל  התכשיר  לדבורים:  רעילות 
יש  שבהן  בשעות  ולא  הכוורות  על  ישירות  לרסס 

פעילות של דבורים בשדה המטופל.

הוראות שימוש:
שיטות ריסוס ונפח תרסיס:

המרססים  סוגי  כל  באמצעות  קרקע:  בריסוס 
של  תרסיס  בנפח  מזיקים,  קוטלי  לריסוס  המיועדים 

20-5 ליטר/דונם.
לדונם. ליטר   5 של  תרסיס  בנפח  אויר:  בריסוס 
עונת  לסוף  ועד  יולי  מתחילת  החל  הריסוס:  עיתוי 
ו/או  הזחלים  אוכלוסיית  כאשר  הכותנה,  גידול 

הבוגרים הגיעה לסף הנגיעות המומלץ.
הכנת התרסיס: נער היטב את האריזה לפני השימוש. 
למכל  שפוך  התכשיר  של  המדודה  הכמות  את 
המרסס המלא כדי מחציתו במים, הפעל את הבוחש 
מתמיד  ערבול  על  הקפד  הנדרש.  לנפח  והשלם 

במהלך היישום.
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זחלים ובוגרים
10030

שילובים:  אין לשלב פוינטר 500 בתכשירים נוספים.

בגמר השימוש:
המכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
תשטיפים.  לסילוק  להנחיות  בהתאם  מהשאריות 
במים  חלקיו  וכל  המרסס  את  לשטוף  יש  כך  אחר 
את  אקסטרה).  אולקליר  בתכשיר  (רצוי  ובדטרגנט 
לסילוק  להנחיות  בהתאם  לסלק  יש  התשטיפים 

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

לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
שטוף  הריסוס,  בתום  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
חלקי גוף גלויים במים ובסבון, התקלח והחלף בגדים. 

כבסים מלוכלכים יש לכבס בנפרד משאר הכביסה.
המרוסס  לשטח  להיכנס  אין  מחדש:  כניסה  מועד 

במשך 24 שעות לאחר הריסוס.
אחסון:  אחסן את התכשיר במקום נעול, יבש ומוצל, 
ידם  ממגע  הרחק  הדברה.  תכשירי  לאחסון  המיועד 
יבוא  לבל  הקפד  מוסמכים.  לא  ואנשים  ילדים  של 
חיים,  לבעלי  מזון  מאכל,  דברי  עם  במגע  התכשיר 

זרעים, דשנים וכיו"ב.
לספוג  יש  שנשפך  תכשיר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
בנסורת או בחול ולאסוף לכלי סגור. תכשיר שנשפך, 
הינו  האחסון  בזמן  שהתקלקל  או  תוקפו  שפג 
הפסולת  לאתר  בפינוי  וחייב  מסוכנת  כפסולת 

הרעילה ברמת חובב. 
היטב,  האריזה  את  שטוף  ריקות:  באריזות  טיפול 
לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך 
את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה 
לאתר  או  האשפה  למכל  אותה  והשלך  השטופה 

פסולת רעילה. 
עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים - שטוף היטב 
של  במקרה  נקיים.  זורמים  במים  הפגועה  העין  את 
מגע בעור – רחץ היטב את המקום הנגוע במים נקיים 
הנפגע  את  מעבירים   – הרעלה  של  במקרה  וסבון. 

לבית חולים. הקפד לקחת עמך תווית אריזה זו.
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, 

בי"ח רמב"ם, חיפה. טל: 04-7771900.

אופן היישום:

הערה: כדי להקטין את הסיכון להתפתחות תנגודת 
לתכשיר, יש לנקוט ריסוסים חלופיים עם קוטלי מזיקים 

נוספים המאושרים לקטילת כנימת עש הטבק.


