
דורסבן הינו קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגנים. התכשיר יעיל בהדברת מספר רב של 
מזיקים בגידולים שונים.

הוראות השימוש:
אזהרות: התכשיר מזיק בנשימה ובליעה, מגרה עיניים, עור, ואת דרכי הנשימה. התכשיר דליק. 
התכשיר מזיק, עלול לגרום נזק לראות בבליעה. אדים עלולים לגרום לנימנום וסחרחורת.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת השימוש 
בתכשירי הדברה. אין לעשן ולאכול בזמן הטיפול בתכשיר ובעת הריסוס. יש להמנע ממגע 
התכשיר עם העיניים והעור. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש 
בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי 
ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן )תקן EN-374/3(, מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם 

.)EN-166 ( ומשקפי מגן )תקןEN-14387 תקן( ABEK-P3 מסנן מסוג
. מורשים להשתמש בחומר רק עובדים שקיבלו הדרכה על תכונות החומר והסיכונים ממנו, 
מכירים את הוראות התווית ועובדים על פיה. על המשתמשים בתכשירים לעבור בדיקות 
רפואיות בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיות. מומלץ שכל הריסוסים יהיו מנוהלים באופן 

מרוכז דרך מועצת הכותנה, ויישום התכשירים יהיה דרך תא מפעיל סגור.
סיכונים ואזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד לדגים ולחסרי חוליות החיים במים, עלול 
לגרום השפעות ארוכות טווח 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 רעיל לציפורים, התכשיר רעיל 
מאוד לדבורים. באיזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים, חל איסור מוחלט ליישם 

את התכשיר. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא במיכל המרסס את מחצית כמות המים הדרושה, הוסף את כמות התכשיר 

המדודה ובחש היטב, לאחר מכן הוסף את יתרת המים החסרה תוך ערבול מתמיד.
מותר להשתמש בתכשיר, ביישום בגידולים המורשים, רק במרחק 100 מטר ומעלה ממבנים.

רכוז ב- %המזיקהגידול
מינון )סמ״ק/ד׳(

מועד ריסוס אחרון
)ימים לפני קטיף(

7 יום0.15%סס נמר, עש התפוחאגס
0.15%60כנימה קימחיתאפרסמון

20 יום0.1% - 0.15%עש האשכול, כנימה קמחית חבויה, זבוב התסיסהגפן )1(
30 יום0.1%כנימה קמחית חבויה, כנימת המוץהדרים )2(

אמצע יולי )3(0.3%כנימה קמחית של ההדר
40 יום0.15%סס נמר, עש התפוחתפוח עץ

21 יום250-150 סמ''ק/ד'פרודוניה, הלקטית ורודהכותנה
15 ביוני בשל חשש מצריבות עלים. צריבות  השימוש בדורסבן בגפן אסור לפני ה-    )1(
גפנים. זה. אין להשתמש בתכשיר במשתלות  קלות עלולות להגרם גם לאחר מועד 

הריסוס להדברת כנימות צריך להעשות עד נגירה. אין לשלב דורסבן עם שמן. אין להשתמש    )2(
בתכשיר במשתלות הדרים.

דרגת רעילות III, התכשיר מסוכן לבריאות !
התכשיר דליק.
מס או"מ: 3017

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

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 91/הצ/1146

משווק ע"י חברת אגריכם בע"מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 .קרית אריה, ת.ד. 10156, פתח תקוה טל
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ריסוס בריכוז 0.3% יבוצע פעם אחת בעונה. יישום במפוח יש לבצע בנפח תרסיס מינימלי    )3(
של 400 ל׳/ד׳. בהעדר מידע אין לשלב עם תכשירים אחרים.

שילובים: אסור לשלב עם שמן.
בתפוח מותר לשלב עם מגיסטר ת.ר ווקטרה ת.ר.

בגפן עם אביר ת.ר. שילובים מותרים על פי ההוראות בתויות הנ״ל.
שילובים עם מרק קליפורני, תכשירי בדיל, תכשירי מונוקרוטופוס ותכשירי גופרית יגרמו 

נזק לגידול.
בגמר השימוש:

ניקוי כלי הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק 
תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק 

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, 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.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס 

בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
Reentry כניסה לשדה: יום לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, 
הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת 
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע יד 

אדם ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: השלך למיכל האשפה או לאתר פסולת.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך 
15 דקות. במקרה של גירוי בעור רחץ היטב במים וסבון. במקרה בליעה פנה לרופא והצג 

לפניו תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-7771900.

הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, ומתאים 
למטרות המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש 
זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות  רגילים. אחריות 
המצוינות בתוית או בתנאי שמוש 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.

קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגנים
מכיל: 480 גר׳ CHLORPYRIFOS בליטר

התכשיר מעכב את פעילות האנזים כולין אסתראז
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