
 Decis Expert   דסיס אקספרט دسيس اكسبيرت
EC  תרכיז מתחלב

קוטל חרקים
Deltamethrin מכיל: 100 ג׳/ל׳

29.12.21  Decis Expert_1L_size: 21x30cm

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות )III(   |   מס׳ או"ם: 1993   |   רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 21/ה"צ/4581

קרא בעיון את התווית לפני השימושמס' סדרת ייצור: 

לא לשימוש ביתי ‑ לשימוש חקלאי בלבד
ليس لالستعامل املنزيل - لالستعامل الزراعي فقط

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל׳: 08-6308000, פקס׳: 08-6308001

תכולה: 1 ליטר

עידכון תווית: 12/2021

היצרן. בשליטת  שאינם  ומתנאים  מגורמים  הנובעים  הנזקים  לכל  באחריות  נושא  המשתמש  מכירה:  תנאי 

היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

כללי: דסיס אקספרט הינו קוטל חרקים השייך לקבוצת 
הפירתרואידים ופועל כרעל מגע וכרעל קיבה. התכשיר מיועד 

להדברת חרקים בירקות ובפרחי קטיף.
אזהרות: התכשיר ואדי התכשיר דליקים. מזיק בבליעה, עלול 
להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר, מזיק בשאיפה, 
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה, עלול לגרום לנמנום או 

לסחרחורת, גורם נזק חמור לעיניים. 
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי 
עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים 
ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על 

 ,)EN-374/3 השיער, כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים )תקן
 ABEK-P3 עם מסנן מסוג )EN-140 מסיכת חצי פנים )תקן
EN-14387( להגנה על דרכי הנשימה, משקפי מגן  )תקן 
של  ישיר  מגע  מנע   .)EN-166 )תקן  עם אטימה מהצד 
התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. אל תשאף 
את התרסיס או את אדי התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני 

הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.
סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד ליצורים החיים 
במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים 

שילובים: אין לשלב דסיס אקספרט בתכשירים נוספים. 
בגמר השימוש:

לרוקן את המכל  יש  ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס 
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 
ובדטרגנט. את  וכל חלקיו במים  יש לשטוף את המרסס 

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

לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה התרחץ היטב 
משאר  בנפרד  לכבס  יש  מזוהמים  בגדים  בגדיך.  והחלף 

מיוצר ע"י: חברת Bayer AG, צרפת

3Aקוטל חרקים קבוצה

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ

אופן היישום:

המזיקהגידול
המינון או הריכוז

)סמ"ק/ד' או % מנפח 
התרסיס(*

נפח התרסיס 
יישום אחרון לפני הערות)ל’/ד’(**

קטיף )ימים(

מלפפון
פרודניה, תנשמית האביב )הליותיס(, 

פלוסיה, תריפס הטבק, תריפס הפרחים 
המערבי )קליפורני(, כנימת עש הטבק

25
 

0.025%
בנפח של 100 ל'/ד' ומעלה

100-30

כדי להבטיח יעילות מירבית, 
יש להקפיד על ריסוס מדויק 
המבטיח חדירה וכיסוי מלא 

לכל חלקי הצמח

3

פרחי קטיף: 
גיבסנית, חרצית, עדעד 

)לימוניום(, עצבונית )רוסקוס(

פרודניה, תריפס הפרחים המערבי 
)קליפורני(, אפיד הכותנה )כנימת עלה 
הדלועיים(, כנימת עש הטבק, ציקדות

25–12.5
הקפד על כיסוי מושלם של 

נוף הצמחים
100-30-

*  בהתאם לעוצמת הנגיעות. מומלץ לרסס במינון הגבוה כאשר האוכלוסייה צפויה להיות גבוהה וכאשר תנאי הסביבה )טמפרטורה, לחות יחסית( הצפויים בימים שלאחר היישום, יהיו 
מיטביים להתפתחות מהירה של המזיק.   ** בהתאם לגודל הנוף לכיסוי מלא של העלווה.

הערות:  השימוש בתכשיר דסיס אקספרט עלול לעודד התרבות של אקריות. אין ליישם דסיס אקספרט יותר מפעמיים בעונה. המירווח המינימלי בין הריסוסים 14 יום.

ולמקורות מים.
רעילות לדבורים: רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש 
פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש 

להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

הוראות שימוש:
הכנת התרסיס: את הכמות המדודה של התכשיר שופכים 
למכל המרסס המלא כדי מחציתו במים ומשלימים לנפח 

הנדרש.

הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח 
המטופל בתכשיר ללא הגנה מתאימה בטרם חלפו 48 שעות 
מריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות 
נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: אחסן את החומר באריזתו המקורית במחסן נעול 
המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממזון אדם וממזון 
בלתי  ואנשים  ילדים  של  ידם  להישג  מחוץ  בעלי-חיים, 

מוסמכים. 
טיפול בתכשיר שנשפך: לתכשיר שנשפך, שפג תוקפו או 
שהתקלקל בזמן האחסון יש להתיחס כפסולת מסוכנת. יש 
לספוג אותו בחול, ולפנות בכלי סגור לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את הבקבוק היטב לפחות 3 

פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף 
אל מכל המרסס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו 

למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה. 
עזרה ראשונה:  במקרה של שאיפת אדי התכשיר, יש 
להתפנות לאוויר צח. פנה מיד לרופא  במקרה של מגע 
בעור, יש להסיר את הבגדים, לשטוף מיד את המקום המזוהם 
בהרבה מים קרים וסבון למשך 15 דקות. קרא לרופא אם 
התפתח גירוי  במקרה של מגע בעיניים, יש לשטפן בהרבה 
מים במשך 15 דקות. פנה לרופא  במקרה של בליעה, אין 
לגרום להקאה. יש לשטוף את הפה במים ולפנות מיד לטיפול 

רפואי.
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח 

רמב"ם, חיפה. טל׳: 04-7771900.


