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תרכיז נוזלי

Methomyl מכיל: 200 גרם בליטר

קוטל חרקים 
בגד“ש ובירקות

רשיון השירותים להגנת הצומח 
מס‘: 84/ה“צ/88

דרגת רעילות: רעיל (  )  
מספר או“ם: 2991
II

כללי: לאנט 20 - הינו קוטל חרקים השייך לקבוצת הקרבמטים ומשמש 
להדברת מזיקים שונים בגידולי שדה וירקות.

אזהרות: רעיל בבליעה, מסוכן בשאיפה, עלול לגרום נזק חמור לעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון: התכשיר רעיל ויש לנקוט אמצעי זהירות מירביים 
באחסנתו, בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס. לבש בגדי מגן עמידים לכימיק־
מסנן  עם  לפנים  מסכה  גומי,  כפפות  כולל  גופך,  כל  את  המכסים  לים 
בעת  לעשן  או  לשתות  לאכול,  אין  צד.  מגני  עם  מגן  ומשקפי   A2/P3
העבודה עם התכשיר. לפני כל הפסקה רחץ פנים וידיים במים וסבון. אין לרסס 
בהכנת  לעזור  לטייס  אסור  גבוהה.  בחממה  הטמפרטורה  בהן   בשעות 
התרסיס או בתהליך המילוי. הרחק חיות ואנשים מהשטח המרוסס. בעיקר 
זיהום במקורות מים  (drift). מנע  כאשר יש חשש לסחיפת התרסיס 

ובבריכות דגים.
רעילות לציפורים: ציפורים השוהות בשטח המטופל עלולות להיקטל.

ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות  רעיל מאוד  רעילות לדגים: 
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל לדבורים. אין לרסס בעת פעילות דבורים 
בשטח.

הוראות שימוש:
הכנת התרסיס: שפוך את הכמות המדודה 
כדי  המלא  המרסס  מיכל  אל  התכשיר  של 
הערבול,  מערכת  את  הפעל  מים.  מחציתו 
ערבול  על  הקפד  הנדרש.  לנפח  והשלם 

מתמיד במהלך היישום.

המינון ונפח תרסיסהמזיקהגידול
בהתאם לנוף הצמחים

ריסוס אחרון
לפני הקטיף

(ימים)

אופן השימוש: אין לרסס בטווח של 50 מ' מבתים וממבנים

*תות שדה במשתלות בלבד. 

כותנה

תירס מספוא, תירס מתוק

פרודניה.

בריסוסים להדברת פרודניה 
ייקטלו גם  זחלים של הליותיס 
ופלוסיה, ציקדות וכנימות עלה

בריסוס אוויר או בריסוס מהקרקע
450-350 סמ“ק/ד‘

בנפח תרסיס 30-5 ל‘/ד‘

350-200 סמ“ק/ד‘ 
בנפח תרסיס של 40-30 ל‘/ד‘

350-200 סמ“ק/ד‘
בנפח תרסיס של 40-30 ל‘/ד‘
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ירקות: תפו“א, גזר, עגבניה, פלפל, 
חציל, שעועית, כרוב, כרובית, סלק, 
צנון, צנונית, ארטישוק, כרפס, תות 

שדה*, חסה, מלפפון, מלון, אבטיח, 
קישוא.
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל: 1 ליטר

את  תואם  זה  שמוצר  לכך  אחראי  המוכר  מכירה:  תנאי 
למטרות  ומתאים  האריזה.  תווית  של  הכימי  המפרט 
ניתן בהתאם  הוא  ורק כאשר  אך  גבי התווית  על  שמוצהרות 
להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים 
המצוינות  ההוראות  את  הנוגדת  בצורה  בחומר  שימוש  של 
שאינם  בתנאים  או  רגילים  בלתי  שימוש  בתנאי  או  בתווית 
ניתנים לצפיה ע“י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות 
במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, 

אינה חלה על המוכר.
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יצור  ותאריך  אצווה  מס‘ 
מופיעים על גבי הבקבוק

לא לשימוש ביתי
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בגמר השימוש:
המיכל                את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש 
את             ובדטרגנט.  במים  חלקיו  וכל  המרסס  את  לשטוף 

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

אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש להתקלח 
ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד בגדים שבאו במגע עם 

התכשיר לפני לבישתם מחדש.
 3 במהלך  המרוסס  לשטח  הכניסה  מחדש:  כניסה  מועד 
 10 ימים לאחר הריסוס אפשרית אך ורק בבגדי מגן. המתן 
צמיחה  לבתי  כניסה  בטרם  הריסוס  לאחר  לפחות  שעות 
מרוססים. בטרם כניסה לבש בגדי מגן, חבוש מסכה ואוורר 

היטב מאדי התכשיר.
לאחסון  המיועד  נעול,  במקום  את התכשיר  אחסון: אחסן 
לא  ואנשים  ילדים  של  ידם  ממגע  הרחק  הדברה,  תכשירי 

מוסמכים. התכשיר דליק. הרחק ממקורות חום ומאש.
בחול  לספוג  יש  שנשפך  תכשיר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
או              תוקפו  שפג  שנשפך,  לתכשיר  סגור.  לכלי  ולאספו 
מסוכנת  כפסולת  להתייחס  יש  האחסון,  בזמן  שהתקלקל 

החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. 
 3 לפחות  היטב,  האריזה  את  שטוף  ריקות:  באריזות  טיפול  
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל 
מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזות השטופות והשלך אותן 

למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
הפה  את  לשטוף  יש   - בליעה  של  במקרה  ראשונה:  עזרה 
בהרבה מים. אין לגרום להקאה. פנה מיד לרופא. במקרה של 
מיד ממגע עם  יש להרחיק את הנפגע  שאיפת אדי התכשיר 
הפסקת  של  במקרה  ובמנוחה.  בשכיבה  להחזיקו  יש  החומר, 

  

לעולם  בהנשמה מלאכותית.  מיד  יש להתחיל  נשימה, 
לאדם  וכדומה  שתייה  תרופות,  הפה  דרך  לתת  אין 
יש  בעור  התרסיס  מגע  של  במקרה  הכרה.  מחוסר 
של  במקרה  לרופא.  פנה  ובסבון,  במים  היטב  לשטוף 
דקות   15 במשך  במים  לשטוף  יש   - לעיניים  חדירה 
יש  שנפגע  אדם  רופא.  ע“י  מכן  לאחר  מיד  ולהיבדק 
ולהציג את תווית האריזה בפני  להעביר לטיפול רפואי 

הרופא.
מידע לרופא: במקרה של הרעלה יש לפנות למרכז הארצי 
טל‘:  חיפה,  רמב“ם,  בי“ח  בהרעלות,  רפואי  לייעוץ 
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