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בגמר השימוש
הגנה אישית בגמר העבודה: בתום השימוש רחץ היטב את כל חלקי 
בנפרד  אותם  וכבס  העבודה  בגדי  כל  את  הסר  וסבון.  במים  הגוף 

מהכביסה הרגילה.
מהשאריות  המכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
את  לשטוף  יש  כך  אחר  תשטיפים.  לסילוק  להנחיות  בהתאם 
לסלק  יש  התשטיפים  את  ודטרגנט.  במים  חלקיו  וכל  המרסס 
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים ולמנוע הגעתם למי תהום ו/או 

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

ברמת חובב.
מועד כניסה מחדש: ניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר התייבשות 
יש  עבירות  ובמנהרות  צמיחה  בבתי  תבלינים  בגידול  התרסיס. 
לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

נעול,  במקום  בלבד  המקורית  באריזה  החומר  את  שמור  אחסון: 
מהישג  הרחק   .40° על  העולה  בטמפ'  לאחסן  אין  ומאוורר.  מוצל 
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם וחיה.

ולהעביר למיכל  יש לאסוף את התכשיר  טיפול בתכשיר שנשפך: 
אשפה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או 
במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס, 
נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או 

לאתר פסולת שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 
במים  מיד  שטוף  העיניים:  עם  מגע  של  במקרה  ראשונה:  עזרה 
למשך 15 דקות לפחות ופנה מיד לייעוץ רפואי. במקרה בליעה: יש 
לפנות לרופא. במקרה של פגיעה בעור: רחץ במים זורמים 5 דקות, 

במידה ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.
חופשי.  אוויר  עם  למקום  לעבור  יש  בנשימה:  פגיעה  של  במקרה 
במקרה של המשך גירוי יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו. בעת 
תאונה או במידה והנך חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית זו.

מרכז המידע להרעלות בבית החולים רמב"ם: 04-8541900

של  איטי  שחרור  על  המבוסס  טבעי  תכשיר  הינו  דקוטאב  כללי: 
וניתן  הטבק  עש  כנימת  להדברת  מיועד  התכשיר  צמחיים.  מיצויים 

לריסוס עד 3 ימים לפני הקטיף.

הוראות שימוש
בדרכי  בתכשיר  ולנהוג  הזהירות  אמצעי  על  להקפיד  יש  אזהרות: 
עלול  התכשיר  הדברה.  בחומרי  שימוש  בעת  המקובלות  הזהירות 

לגרום לגירוי לעיניים ולרקמות ריריות ולתגובת ריגוש בעור.
ועליהם  ארוכים  עבודה  בגדי  ללבוש  יש  ומיגון:  זהירות  אמצעי 
סרבל, להשתמש בנעליים גבוהות סגורות, להרכיב כפפות עמידות 
לחדירת כימיקלים לפי תקן EN-374/3, לחבוש מסיכת חצי פנים 
EN-( משולב  מסנן  עם   )EN-140 )תקן  הנשימה  דרכי  על  להגנה 

 )EN-166 )תקן  מגן  משקפי  ולהרכיב   ABEK-2-P3 מסוג   )14387
במשך כל זמן העבודה עם חומר ההדברה.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לסביבה מימית. יש למנוע הגעת 
התכשיר או מי השטיפה למקורות מים או בריכות דגים.

הכנת התרסיס:
יש לנער היטב לפני השימוש. יש למלא את המרסס עד למחציתו 
את  ולמלא  התכשיר  של  הדרושה  הכמות  את  להוסיף  במים, 

שארית המים תוך כדי ערבול מתמיד. 
אין לשלב עם חומרים אחרים.

עוקבים  ריסוסים   2 לרסס  מומלץ  ההדברה  יעילות  לשיפור  *
במרווחים של עד 3 ימים 

מומלץ לרסס באמצעות מרסס מפוח *
אין לרסס בשעות החמות של היום *

נפח תרסיס מינון %נגעגידול
לדונם

ימי 
המתנה

תבלינים:
בזיל, פטרוזיליה, 

טרגון, מנטה
כנימת 

עש הטבק
1% )10 סמ"ק 
לליטר תרסיס(

30 ליטר 
יצרן: מוצרי סייפ-פק בע"מ, מאיר אסטוריה 7, חדרה.3 ימיםלדונם

מספר רשיון הגה"צ: הצ/7423
מס' אצווה:   תכולה 1 ליטר

תאריך עדכון התווית: 6/2016
תאריך תפוגה: 

אזהרה: היצרן וחברת השיווק אינם אחראים 
לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש או אחסון 

שאינם על פי הנחיות התווית. 

תכשיר מיקרו-קפסולרי
מכיל: אזאדירכטין 1.3%, פירתרום 4%    

קוטל מזיקים בחקלאות
רעילות: מסוכן )IV(  מספר או"ם: לא מסווג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للأستعمال المنزلي, للأستعمال الزراعي فقط!

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
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