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תרכיז מתחלב )(EC
להדברת מגוון מזיקים בירקות ,גד"ש ,מטעים ,הדרים ,תבלינים ופרחים.

דרגת רעילות :מסוכן )(IV
מס' או"ם3082 :

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻘﻁ  -ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ

הודעה חשובה :כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם .עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע
גורמים רבים שאינם בשליטתנו ,כגון מזג אויר ,סוג הקרקע ,תנאי הגידול ,אופן
האחסנה ואופן השימוש במוצר .לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק,
ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

תכולה 1 :ליטר
מק"ט:
מס' אצווה:

עדכון11.2018 :

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים
ןדטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
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.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת ,לאסוף
לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .כמו כן ,תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת החייב בפינוי לאתר פסולת
רעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות שלוש פעמים או
במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס נקב ומעך
את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
הגנה אישית בגמר העבודה • :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב
במים וסבון • כבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשדה המטופל בתכשיר 12 :שעות מתום הריסוס.
בבתי צמיחה ובמנהרות אווירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות  12שעות
נוספות לפני כניסה מחדש.
אחסון :אחרי השימוש סגור היטב את המיכל ,אחסן במקום נעול ומוגן המיועד
לאחסון חומרי הדברה הרחק מצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
עזרה ראשונה :בכל מקרה של הרעלה פנה לרופא והצג בפניו תווית זאת.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות ,ביה“ח
רמב“ם טלפון.04-7771900 :
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ביומקטינ הינו תכשיר המיועד להדברת מגוון חרקים :מנהרנים ,תריפסים ,פסילת האגס
ואקריות .ביומקטין מכיל אבמקטין כחומר פעיל ,אבמקטין הינו תוצר טבעי של מיני
מיקרואורגניזמים שוכני קרקע .התכשיר נקלט ברקמות הצמח ונע בהם בתנועה טרנסלמינרית.
התכשיר פועל על מזיק דרך מערכת העיכול ובמגע אם כי רעילותו במגע יחסית נמוכה.
מנגנון הפעולה של אבמקטין בהדברת חרקים ואקריות קשור בפגיעה במערכת העצבים
של המזיק .מזיק שנחשף לתכשיר מאבד את כושר התנועה שלו תוך זמן קצר מחשיפה
והתמותה מושגת תוך מספר ימים מהיישום.
הוראות שימוש
אזהרות :התכשיר רעיל בבליעה • התכשיר גורם לגירוי בעיניים ובעור • התכשיר מסוכן
לנשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות ובטיחות • :המנע משאיפת התרסיס ומנע מגע עם העור והעיניים ,במקרה
של מגע עם העור שטוף היטב במים וסבון .במקרה של מגע בעיניים שטוף היטב עם זרם
חלש של מים זורמים במשך  15דקות • לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד
לחדירת כימקלים ,נעלי עבודה סגורות וכיסוי להגנה על השיער .לבש כפפות גומי
)לפי תקן  (EN-374/3ומשקפי מגן אטומים מהצדדים )לפי תקן .(EN-166
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד לדגים ולייצורים שוכני מים .עלול לגרום נזק ארוך
טווח לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
התכשיר רעיל מאוד לדבורים -באיזורים ובשעות בהם יש פעילות דבורים חל איסור
מוחלט ליישם תכשיר זה ,יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס :מלא את המרסס כדי מחציתו במים ,לאחר הפעלת מערכת הערבול
הוסף את הכמות הדרושה של התכשיר והשלם את יתרת המים .כאשר נדרשת הוספה
של שמן "אולטרא-פין" יש להוסיפו לפני הכנסת ה"ביומקטין" ולאחר מכן להוסיף את
הכמות הדרושה של התכשיר .בכל מקרה יש להשתמש עם התרסיס מיד לאחר גמר
הכנתו ולהמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד גמר הריסוס.
ציוד הריסוס ואופן הביצוע :רסס את התכשיר בפומיות ובנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי
מלא של נוף הגידול .יש להמנע מרחף התרסיס לגידולים שכנים מאגרי מים
ובריכות דגים .יש להמנע מריסוס בטמפרטורות גבוהות במיוחד.
שילובים :ביומקטין ניתן לשילוב עם התכשירים הבאים:
פלפל -ספיידר ת.ר .אופיר  2000ת.י.
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מועד אחרון
לישום*

מועד אחרון
לישום*
גרברה,
אסטר,
סולדיגו,
ציפורן,
פלוקס,
חרצית
ורד,
ליזיאנטוס
תות שדה

עגבניה,
חציל

פלפל,
פפריקה

מלפפון ,מלון,
אבטיח ,כרפס
צמחי תבלין
לפירוט
הגידולים
ראה )(1
כותנה,
אגוזי אדמה

אקרית אדומה,
אקרית צהובה
תריפס קליפורני
מנהרן החממות
מנהרן העורקים
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
תריפס קליפורני
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
תריפס קליפורני
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
אקרית חלודה
מנהרנים
)מנהרן החממות(
)מנהרן העורקים(
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
מנהרן העורקים
מנהרן החממות
אקרית העיוותים
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
מנהרנים
)מנהרן החממות(
)מנהרן העורקים(
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
מנהרנים
)מנהרן החממות(
)מנהרן העורקים(
אקרית אדומה,
אקרית צהובה

)ימים לפני קטיף(

100

 0.05בנפח
מעל  100ל'/ד'
 0.075בנפח
מעל  100ל'/ד'
 0.1בנפח
מעל  100ל'/ד'
 0.05בנפח
מעל  100ל'/ד'
 0.075בנפח
מעל  100ל'/ד'

50

 0.1בנפח
מעל  100ל'/ד'

3

50

 0.05בנפח
מעל  100ל'/ד'

3

60

 0.1בנפח
מעל  100ל'/ד'

3

50

 0.05בנפח
מעל  60ל'/ד'

60
50

 0.1בנפח
מעל  60ל'/ד'
_

50

 0.05בנפח
מעל  100ל'/ד'

60

 0.1בנפח
מעל  60ל'/ד'

50
75
50
75

)ימים לפני קטיף(

_

נפח תרסיס כנדרש
לכיסוי נוף הצמחים.
מ 50 -ל'/ד'

תפוח אדמה

תפוח
בורדים לא פחות
מ 100-ליטר לדונם

7

נפח תרסיס כנדרש
לכיסוי נוף הצמחים.

נפח תרסיס כנדרש
לכיסוי נוף הצמחים.

כנדרש לכיסוי נוף
הצמחים
בחממה אין לרסס בימים
צפוייה
ֿ
חמים שבהם
טמפ' של מעל 29OC

אגס
אפרסק,
נקטרינה
הדרים
)החלפת זן
ופרדס צעיר(
הדרים
)למעט זני
פומלו(

מנהרנים
)מנהרן החממות(
)מנהרן העורקים(

60

אקרית אירופית,
אקרית אדומה,
אקרית צהובה

_

אקרית אדומה,
אקרית צהובה,
פסילת האגס
אקרית אדומה,
אקרית צהובה
עש מנהרות ההדר

_

_

0.03

הדרים
)במשתלה(
גפן

50

 0.05בנפח
מעל  100ל'/ד'

7

_

60

 0.1בנפח
מעל  100ל'/ד'

7

_

זית

50

_

7

_

תמר

אבוקדו

0.075

_

אקרית החלודה

7

0.1

0.05

 130בנפח
תרסיס במפוח
עד  300ל'/ד'

מלפפון בשטח
פתוח

 0.1בנפח
מעל  100ל'/ד'

 0.03בנפח
תרסיס
מעל  1000ל'/ד'

7

7

7
7

7

 0.1בנפח תרסיס
בין  1000-300ל'/ד'

כנדרש לכיסוי הנוף
נפח תרסיס כנדרש
לכיסוי נוף הצמחים.
אך לא פחות
מ 100 -ל'/ד'
_
_
כנדרש לכיסוי הנוף.
יש לשלב שמן לגונה
בריכוז .0.5%
אין לתת יותר
מריסוס אחד בעונה

אקרית אדומה
מצויה

_

0.1

_

_

עש האשכול,
אקרית הפקעים
של הגפן

_

0.075

7

יש להוסיף שמן
אולטרא-פיין בריכוז
 ,0.5%אין להוסיף
אולטרא -פיין לאחר
שלב הפריחה

7

יש להוסיף שמן לבנולה
בריכוז 1.75%

אקרית החטטין
של הזית

_

0.05

7

בתוספת אולטרא-פיין
בריכוז .1%

אקרית הקורים
של התמר

_

0.1

7

בתוספת שמן
אולטרא-פיין
בריכוז 1%-0.5%

אקרית האבוקדו

_

0.05

* ימי ההמתנה מתייחסים לשאריות המותרות ביישום אחד בתכשיר או בחומרים
המכילים את החומר הפעיל.

