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 תרכיז מתחלב                   

 

 .תכשיר למניעת צרבון בתפוחים באיסום

 : הוראות שימוש
החומר עלול לגרום  .התכשיר מזיק בבליעה :אזהרות

 .גירויי עיניים ועורל
הטיפול בתכשיר מותר אך ורק  :אמצעי זהירות ומיגון

יש . בית הקירור/לעובדים המורשים מטעם בית האריזה
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת עבודה עם חומרי 

בעת הטיפול בתכשיר ובעת היישום יש ללבוש . הדברה
ללבוש , כותנה ארוך וכובע בגדי מגן מלאים הכוללים סרבל

יש להימנע . פנים ולהרכיב משקפי מגן או מגן PVCכפפות 
אין . או התזה לעיניים\נשימה ומגע עם העור ו, מבליעה

 .לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר
 . לדגיםתכשיר רעיל  :סכנות לסביבה

  :הוראות יישום
הטיפול בפרי יעשה לאחר קטיף בטבילת מיכלי הפרי 

שניות ולפני  02בתמיסה או קילוחם בדרנשר למשך 
 .הכנסתם לאיסום

הוצא . א.פ.ד -השקע מיכל הפרי כולו בתמיסת ה :בטבילה
לאחר . פריהואפשר נגירה מוחלטת של התמיסה ממיכל 

 .יבוש הפרי הכנס לאיסום
יש להקפיד על תקינות המשאבה ולוודא סחרור  :בקילוח

לאחר הקילוח יש להקפיד על נגירה מוחלטת של . התמיסה
 .וםתמיסת הטיפול ממיכל הפרי לפני הכנסתו לאיס

 :הכנת ריכוזים
 ריכוז חומר פעיל

 (חלקי מיליון)
 הוספת תכשיר

 (ק"סמ)
 מים

 (ליטר)

0222 5003 0222 

0222 0532 0222 

5222 0022 0222 

יש להימנע מערבוב עם כלוריד הסידן  :שילובים מותרים
 .ללא הנחיות מפורשות ממומחה, וחומרים אחרים

זה משוכנעים ביעילותו היצרנים והמפיצים של תכשיר : לתשומת לב

אין הם אחראים לכל , אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו
הן , התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה

 .אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר
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 :בגמר השימוש
בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל  :מיכל הטבילהניקוי 

 .מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות : סילוק תשטיפים

חר אל אטבילה או ממתקן ממיכל איסוף או , ממתקן ריסוס
כולל כל , למיניהםמקווי המים  אל בריכות דגים ואל, הקרקע

יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על  .מערכות המים
, טיהור, שימוש חוזר: כגון, ידי המשרד להגנת הסביבה

 .אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב

ם יאת הידי היטביש לשטוף  :הגנה אישית בגמר העבודה
יה יבמים וסבון לאחר הטיפול בחומר ולפני אכילה שת

יש להתרחץ היטב ולהחליף בגדי  ,בתום העבודה. ועישון
 בגדי עבודה . יש לשטוף היטב הכפפות ומגן הפנים. עבודה

 .סבוןיש לכבס בנפרד במים חמים ו

במחסן , אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית :אחסון
מחוץ להישג , המיועד לאחסון חומרי הדברה ומוצל, נעול

  .וסמכיםידם של ילדים ואנשים בלתי מ

תכשיר שנשפך יש לכסות בחול  :טיפול בתכשיר שנשפך
לאסוף ולהשליך למיכל האשפה או לאתר , כדי לספגו

 .פסולת רעילה

שטוף , בתהליך הכנת התערובת  :טיפול באריזות ריקות
האריזות הריקות שלוש פעמים במים והוסף את מי 

נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך . התשטיף למיכל
 .מיכל האשפה או לאתר פסולת רעילהאותה ל

אין , בטעות בליעת החומרבמקרה של  :עזרה ראשונה
. יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו תווית זו. לגרום להקאה
יש לשטוף היטב האזור  מגע התכשיר בעורבמקרה של 

יש , התזה לעינייםבמקרה של . שנחשף במים חמים וסבון
פנה . דקות 03פחות ל, לשטוף בזרם חלש של מים נקיים

 .לרופא והצג בפניו תווית זו

מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ  :מידע לרופא
 40-8001444ם "ח רמב"בי, רפואי בהרעלות

 תרכיז מתחלב

NO SCALD D.P.A. 283 (EC) 

  382ا .ف.نو سكولد د
 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

  (Diphenylamine) דיפניל אמיןר ליט\גרם 310 :מכיל

תכשיר למניעת התפתחות הינו " א.פ.נו סקולד ד" :כללי
 .מחלת הצרבון בתפוחים באיסום

נותן תוצאות טובות " א.פ.נו סקולד ד"הטיפול ב  :אזהרה
טיפול . במניעת צרבון בהרבה זני תפוחים ללא כל נזק לפרי

לנזק בפרי מזן עלול לגרום , מ"ח 0222בריכוז של מעל 
. יש לבצע טיפול ניסיוני בכמויות פרי קטנות. דלישס זהוב

פרי עשוי להינזק . שימוש לא נכון עלול לגרום לנזקים בפרי
מיכלי הקטיף חייבים . בשהייה ממושכת בתמיסת הטיפול

 .להיות מנוקזים היטב

 3082 :ם"מספר או          ( IVדרגה ) מסוכן :רעילות

 לשימוש חקלאי –לא לשימוש ביתי 

 ! لألستعمال الزراعي فقط, ليس لألستعمال المنزلي

 430./צ.ה/45' רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס

 מופיע במדבקה נפרדת :אצווה' מס

 ליטר 02 :תכולה       23/05 :תאריך עדכון התווית

 

, מ"פק בע-מוצרי סייפ :בעל הרישיוןו יבואן
 .חדרה, 7מאיר אסטוריה 

עבור , ספרד DECCO IBERICA Post-Cosecha :יצרן
 .ישראל, מ"פק בע-מוצרי סייפ

 


