
התכשיר לבנולה מיועד להדברת מזיקים באפרסמון, אבוקדו, מנגו והדרים, ולהסרת 
פייחת בהדרים. בהדרים לבנולה יעיל להדברת הכנימה האדומה, כנימות הגורמות 

לפייחת )הפלורידית והזית(, ואקרית אדומה.
הוראות שימוש:

אזהרה: התכשיר מסוכן בבליעה. אדי התכשיר עלולים לגרום לגירוי בעור, בעיניים 
ובמערכת הנשימה.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה 
מתאימים )חליפת מגן עשויה PVC, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות נאופרן, 
נעליים וגרביים(. המנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור. המנע משאיפת התרסיס.
סכנות לסביבה: התכשיר עמיד לפירוק מיקרוביאלי בסביבה. התכשיר לא רעיל לדבורים.
לפני השימוש בשמן בדוק אם התחליב יציב, כלומר אם השמן לא  הכנת התרסיס: 
נפרד משאר מרכיבי התערובת. מזוג כמות קטנה לכוס, וודא שהשמן אינו צף. אם בזמן 
פתיחת המיכל ימצא התחליב מופרד, אין להשתמש בו, והצרכן רשאי להחזיר השמן 
הפגום ולקבל מהיצרן חומר אחר תמורתו. הכנס מים למיכל המרסס הנקי. ערבב בכלי 
נפרד את כמות השמן הדרושה עם כמות שווה של מים עד לקבלת תחליב אחיד. העבר 
למיכל המרסס והשלם את כמות המים הרצויה תוך כדי ערבול מתמיד. מרססים רק 

לאחר קבלת תמיסה הומוגנית.
אזהרה: לפני הריסוס השקה היטב את הפרדס או המטע. לאחר הריסוס אל תמטיר 
ימים. במקרה של טל כבד אסור לרסס אלא לאחר   10 על העצים, אלא כעבור 
שהעצים התיבשו. בטמפרטורה של 31ºC בצל יש להפסיק את הריסוס. שמור את 

החומר במקום מוצל.
מועד הריסוס: ניתן לשימוש במשך כל השנה, פרט לתקופת הפריחה וימי שרב. הזמן 

המדויק והריכוז לכל פרדס נקבע בהתאם למצב הנגיעות במזיקים השונים.
אופן הרסוס:

הקפד על כיסוי מלא ושווה של כל חלקי העץ כולל ענפים רובצים ואמירי העץ. אין 
לרסס ללא ערבול מכני במיכל המרסס, יש להמשיך בפעולת העירבול בכל עת הריסוס. 
בעת הריסוס יש להקפיד על נסיעה בקצב אחיד וקבוע עד צאת המרסס מבין שורת 
העצים. בעת סיבוב המרסס במעבר לשורה חדשה, יש למנוע התזת תרסיס אל נוף 
העצים. במקרה של עצירה בין שורות העצים יש להפסיק מיד את פעולת המרסס. אין 

להשתמש בתחליב שהושאר במרסס מיום קודם.
בהדרים: אין לרסס כלל שמן בריכוז גבוה )מ- 0.5% ומעלה(, לפני או אחרי ריסוס 

בתכשירים אל-חלד או הדר באותה עונת פרי.
ניתן לרסס שמן בריכוז )0.5%( במרווח של חודש ימים לפחות, לפני או אחרי ריסוס 

בתכשירים אל-חלד או הדר.

נפח תרסיס רכוזמועד הריסוסהמזיקים המודבריםהגידול
ל׳/ד׳

ימים לפני 
ריסוס

הדרים 

כנימות ממוגנות: אדומה, 
מוץ, פסיק ושחורה*

כל השנה,
1.75%-2%למעט עונת הפריחה

בנפח 
תרסיס

עד נגירה
300

3

כנימות רכות )צעירות(: 
זית, פלורידית, תאנה, 

חומה רכה

פלורידית: מאי-מחצית יוני, 
סוף ספט׳-פבר׳.
זית: יוני-פבר׳.

חומה רכה: כל השנה למעט 
עונת הפריחה.

0.5%200-150-1%כל השנה, למעט עונת הפריחההסרת פייחת 1.75%כל השנה, למעט עונת הפריחהכנימת השעווה הפלורידיתאפרסמון
מנגו, 

1.75%300כל השנה, למעט עונת הפריחהכנימה אדומהאבוקדו

* ריסוס במינון המומלץ ידכא אקרית ארגמנית אקרית פקעי ההדר ואקרית אדומה מצויה.
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם  בגמר העבודה - 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, 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.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: 4 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול וקריר, הרחק ממקורות 
אש וחום, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה, והרחק מהישג יד 

ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, או שפג תוקפו, או שהתקלקל בזמן האיחסון, הינו 
כפסולת מסוכנת, וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת, 

לארוז במיכלים אטומים, ולהעביר 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׳. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
.04-7771900 בי״ח רמבם חיפה טל׳:  לייעוץ רפואי בהרעלות,  מידע לרופא: המרכז הארצי 

LEVANOLA emulsion
מכיל: 82% שמן קייצי

התכשיר לבנולה מיועד להדברת מזיקים באבוקדו, אפרסמון, מנגו 
והדרים, ולהסרת פייחת בהדרים.

התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.
מספר או״מ: לא מסווג.

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

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד. 10156, פ״ת טלפון: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 72/הצ/303
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מס׳ ייצור:

תאריך תפוגה:

תאריך עידכון תווית: 6/2017

מכיל 18/200 ליטר

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.


