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תרכיז מתחלב
למניעת צרבון פירות תפוח באיסום

DIPHENYAMINE 31% :מכיל
תכשיר ד.פ.א מותר לשימוש בכל הזנים למעט בזן דלישס זהוב.

התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.
מס׳ או״מ: 2811

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

מיוצר ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ -
חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתים בע״מ

www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156, פ״ת טל
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳: 85/הצ׳/895

תאריך ייצור:
תאריך תפוגה:

מס׳ אצווה:

כללי: ד.פ.א. תרכיז מתחלב למניעת צרבון פירות תפוח עץ באיסום.
אזהרות: התכשיר רעיל בבליעה.

אמצעי זהירות: המנע משאיפת התכשיר וממגע התכשיר עם העור והעיניים. 
אין לעשן ולאכול בזמן הטיפול בתכשיר.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים. התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים 
במים, התכשיר עלול לגרום נזק בלתי הפיך לסביבה המימית. אין ליישם את 
התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים. מנע זרימת עודפי תכשיר או מי 
השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים ושדות 

מעובדים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הטיפול נעשה ע״י טבילה בתמיסה או במתקן קילוח לפני  הוראות שימוש: 

הכנסת הפרי לאיסום.
בזני התפוחים גרנד, יונתן, אוליאנס, דלישס, יש להשתמש בריכוז של 6.45 ליטר 
תכשיר ב-1000 ליטר מים. בזן גרני סמיט יש להשתמש בריכוז של 9.7 ליטר 

תכשיר ב-1000 ליטר מים.
הכנת מיכל הקילוח/טבילה:

מילוי חצי המיכל במים והוספת הכמות הנדרשת של דפא תוך הפעלת המשאבה.  .1
המסת החומרים המתווספים )מרפאן וכלוריד הסידן( - כל אחד לחוד במיכל   .2

נפרד עם כמות מים קטנה.
הוספת כל חומר מרוכז בנפרד לתמיסת הדפא תוך עירבול מתמיד. )את כלוריד   .3
.30º -הסידן המרוכז יש להוסיף רק לאחר שטמפרטורה התמיסה המרוכזת ירדה ל

.30º - 15º יש לשמור שטמפ׳ התמיסה בזמן ביצוע הטיפול תהיה בטווח  .4
משך הטיפול - מעבר הפרי בדרנצ׳ר או בטבילה ומגע הפרי עם החומר הוא   .5

20 שניות, הפרי חייב לבוא במגע מלא עם החומר.
יש לנקז בקפדנות את חומרי הטיפול מהמיכלים ע״י הטייתם ל- 30 מעלות   .6
ויצירת פתחי ניקוז מתאימים. בשימוש של בטנת פוליאתילן פנימית, יש 

להפריד בין התחתית לצדדים לצורך ניקוז יעיל.
אזהרה!!! מגע ממושך עם חומרי הטיפול יכול לגרום נזק לקליפת הפרי.  

יש לבדוק את ריכוז הדפא לעיתים מזומנות ולתקן את ריכוז התמיסה בהתאם   .7
לתוצאות.

הטבילה או העברה בדרנצ’ר תיעשה תוך עירבול מתמיד של תמיסת הטיפול.  .8
קצב החלפת התמיסה:

במקרה שהתמיסה מלוכלכת מאוד, כל 40 טון פרי )כ- 100 מיכלים(.  .1
במקרה של תמיסה נקיה ובדיקה מסודרת של הריכוזים ותיקונים לפי הצורך,   .2

כל 80 - 100 טון פרי )200 - 250 מיכלים(.

ד.פ.א ת.מ.
בגמר השימוש:

ניקוי מיכל הטבילה: בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, 
ממיכל איסוף או טבילה או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל 
מקווי המים למיניהם, כולל כל מערכות המים. יש לסלק תשטיפים בשיטות 
אידוי  טיהור,  חוזר,  שימוש  כגון:  הסביבה,  להגנת  המשרד  ע״י  מאושרות 

ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים 

וסבון. כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש )REENTRY(: מותרת לאחר התייבשות התרסיס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול, 
ילדים ואנשים  יד  קריר ומוצל, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג 

בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת 
וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. ספוג את התכשיר שנשפך 

בחול או נסורת והעבר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
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 רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים 

ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ-15 ד׳.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל: 04-7771900.
הערה: כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים 
וגורמים רבים כגון: תנאי מזג אויר, אופי  שהם מתאימים לייעודם. היות 
הקרקע, תנאי הגידול, אופן יישום התכשיר וגורמים אחרים עלולים להשפיע 
על פעילות התכשיר, המשתמש בתכשיר ישא באחריות מסוג זה. מאחר ואין 
באפשרותנו לפקח על תנאי אחסנת החומר ע״י הקונה וכן הכנת התערובות 
ו/או השימוש בה ע״י המגדל, שום תנאים או ערבות לאיכותם או לכשרם 
של מוצרינו וכל אחריות לא תתקבל לנזק הבא באופן ישיר או בלתי ישיר 
כתוצאה מהשימוש בהם, בין אם השתמשו בהם לפי עצתו או בפיקוחו של 

בא כוחנו או בכל אופן אחר.

ד.פ.א ת.מ.
ד.פ.א ת.מ.
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