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תרכיז נוזלי
תכשיר ציאנאמיד נוזלי לשבירת תרדמה ולזירוז התעוררות.

.)NH2CH( מכיל: 50% הידרוגן ציאנאמיד
,III התכשיר בדרגת רעילות
התכשיר מסוכן לבריאות.

מס׳ או״מ: 2922.
התכשיר קורוסיבי!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

משווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתים

המשרד וביח״ר: קרית אריה, פתח תקוה ת.ד. 10156 טל: 03-9223785
תוצרת חברת .NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO. INC יפן

רשיון השירותים להגנת הצומח: 98/הצ/1541
יש לשמור את התכשיר בתנאי קרור, עד 20 מעלות צלסיוס.

אסורים שילובים שאינם מופיעים בתוית התכשיר.

דורסי 50 ת.נ. הוראות שימוש - אזהרות: אין לשתות משקאות אלכוהוליים במשך 24שעות לפני ואחרי הטיפול. התכשיר רעיל 
בבליעה. התכשיר מגרה, מסוכן במגע עם העור, התכשיר צורב את העור, גורם לגירוי בעור, גורם לריגוש במגע 
עם העור, גורם לגירוי בעיניים, התכשיר קורוסיבי. לא לשימוש ע"י גברים ונשים בגיל הפוריות, חשוד כמסרטן.
יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליהם  ובעת הריסוס,  זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז  אמצעי 
)לפי תקן  נאופרן  כפפות  ולהגנה על השיער.  לכיסוי  וכובע  סגורות,  עבודה  נעלי  לכימיקלים,  סרבל עמיד 
 )EN-14387 תקן  )לפי  מסנן משולב  עם   )EN-136 תקן  )לפי  פנים שלמה  במסיכת  EN-374/3( שימוש 
במשך ולאכול  לשתות  לעשן,  איסור  חל  אלכוהול.  בתכשירי  לנקות  אסור   .ABEK2– P3 מסוג 

כל זמן העבודה עם התכשיר סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של 
דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. התכשיר 
רעיל לדגים, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

הכנת התרסיס: הכנס מים למיכל המרסס הנקי כדי מחצית. הוסף את כמות התכשיר הרצויה תוך כדי ערבול. השלם 
את כמות המים לנפח הנדרש. אין להשתמש בתמיסת תרסיס, שהוכנה יום קודם.

ציוד הריסוס: גפן בתרדמה אפשר לרסס במרסס גב מכני או מוטורי, או במרסס מורכב על טרקטור, המצויד ברובים, 
או במוטות ריסוס עם פומיות, המכוונות לכיסוי הגפנים. בתפוח וקיווי ניתן להשתמש בציוד הנ״ל או במרסס מפוח.

אופן היישום: הטיפול בדורסי 50 יעשה תמיד בעונת התרדמה של העצים. המועד האחרון לריסוס יהיה 30 יום לפני 
תפיחת הפקעים. בעת הריסוס יש להקפיד על כיסוי מלא של הפקעים. התכשיר צורב צמחים ירוקים. יש להימנע 
מהתזה על גידולים שכנים. לכל ריסוס בדורסי 50 יש להוסיף משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025% )25 סמ״ק ל- 100 
ליטר מים(. חל איסור לרסס במרחק הקטן מ  50מטר ממבנה. כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 

100 מטר ממנו. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך הכניסה מחדש לשטח.
מועד הטיפולנפח תרסיס ליטר/ד׳הריכוז )%(הזןהגידול

גפן
בגיל ניבה 

)2( ,)1(

פליים סופיריור,  80-50 בהתאם לאורך 5פרלט, 
הזמורות, כנדרש לכיסוי 

מלא של הפקעים

ראשית עד אמצע ינואר
סוף ינואר תחילת פברואר4 - 5תומפסון )סולטנינה(

עד 30 יום לפני תפיחת הפקעים4 - 5זנים אחרים
קיווי בגיל 

80 - 100 לפי גודל 4ברונו, הייוורדניבה
העץ

אמצע פברואר תחילת מרץ בהתאם 
לצבירת מנות הקור

תפוח בגיל 
ניבה

זהוב, גרני סמיט, גרנד, 
יונתן, אורליאנס, דלישס

0.5 בשילוב שמן 
נרותר בריכוז 3%)2( 
)אין להוסיף משטח(

100 - 200 לפי גודל 
העץ

אמצע פברואר תחילת מרץ בהתאם 
לצבירת מנות הקור

סוף דצמבר תחילת ינואר150-100 לפי גודל העץ2ענה והזנים המפרים

אגס
מחצית שניה של פברואר או תחילת 4150-100קוסטציה

מרץ בהתאם למנות הקור
0.5 בשילוב שמן ספדונה

סוף פברואר -מרץ150-100נרותר בריכוז 3%
תרדמה מלאה - 30 יום לפני התעוררות250-25שתילים צעיריםאגס, תפוח

אמצע עד סוף פברואר בהתאם 4150-100גודגדן
לצבירת מנות קור

מנגו לשריפת 
שיא פריחה ראשונה לפני חנטה לפי 0.4100תפרחות

ניסיון מקומי

תרדמה מלאה 30 יום לפני התעוררות250-25עצים צעירים לא מניביםשזיף, דובדבן
אמצע עד סוף ינואר3150-100זני בכורותתאנה

הזמירה. המועד המיטבי של  לפני  גם  בכרמים שזומרים מאוחר, אפשר לטפל  הזמירה.  רצוי לטפל אחר   )1(
הטיפול עשוי להשתנות משנה לשנה. רצוי לקבוע אותו עם איש מקצוע ולפי ניסיון מקומי. באיזורים רגישים 

לקרה ולברד, צריך להמנע מטיפול מוקדם.
)2( הריסוס ינתן לפחות 30 יום לפני ההתעוררות הטיבעית, רצוי לקבוע אותו עם איש מקצוע, ולפי ניסיון 

מקומי.
אין לערבב את התכשיר עם קוטלי מחלות או קוטלי מזיקים.

ניתן לערבב עם משטח לא יוני או שמן.
לסילוק  להנחיות  בהתאם  מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי   - השימוש  בגמר 
תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות 

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

ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. יש לכבס את בגדי העבודה 

בנפרד מיתר הבגדים.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: 72 שעות אחרי הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש 

לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול, המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק 
ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים, ואנשים בלתי מוסמכים. התכשיר רגיש לטמפרטורות גבוהות. אחסן 
20 מעלות צלסיוס. אין לאחסן את התכשיר תחת קרינה  גבוהה מ-  בו לא תהיה  אותו במחסן שהטמפרטורה 
ישירה של השמש. אחסון התכשיר בתנאים לא מתאימים יגרום למשקע גבישי במיכלים ויפגום ביעילותו. אין 

לשמור מלאי מעונה לעונה. שים לב לתאריך התפוגה, המופיע על הקנקן.
רעילה. תכשיר  פסולת  לאתר  במיכלים אטומים  ולהעביר  נסורת  או  בחול  להספיג  יש  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
הרעילה  הפסולת  לאתר  בפינוי  וחייב  מסוכנת  כפסולת  הינו  האחסון,  בזמן  שהתקלקל  או  תוקפו  שפג  שנשפך, 

ברמת חובב. 
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את 

התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה, ולהשליכה לאשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של התזה לעיניים, יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ- 15 ד’, אם הגירוי 
מיד  לפנות  יש  בליעה  להיות קטלנית. במקרה של  בליעת החומר עלולה  לרופא.  לפנות  יש  בעיניים ממשיך, 

לרופא עם תווית זו.
הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל: 04-7771900.

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

ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר. מכיל: 5/20 ליטר עידכון תוית: 10/2018
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