
מלתיון 50 ת.מ. כללי: מלתיון 50 קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגניים ופועל כרעל מגע, קיבה ונשימה, 
מעכב פעולת האנזים כולין אסתראז.

הוראות שימוש
אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה ובשאיפה. התכשיר דליק. התכשיר מסוכן גם במגע עם העור.
אמצעי זהירות ומיגון: נהג בתכשיר בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומר הדברה.

א. יש להשתמש בציוד מגן אישי מלא שכולל בגדי עבודה ארוכים )מכנס וחולצה( עם סרבל 
עליהם, כובע, נעלי עבודה, כפפות נאופרן, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם 

מסנן ABEK-2-P3 לפי התקן הישראלי )ת''י 4013(.
מורשים להשתמש בתכשיר רק עובדים שקבלו הדרכה על תכונות החומר והסיכונים ממנו, 

מכירים את הוראות התווית ועובדים על פיהן.
ב. בעת הטיפול, יש להמנע מבליעה, נשימת הרחף וממגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים.

ג. אין לשתות, לאכול, או לעשן בזמן הטיפול. לפני פעולות אלו יש להתרחץ היטב עם 
מים וסבון.

ליצורים החיים במים, התכשיר  אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל: התכשיר רעיל מאוד 
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 רעיל מאוד לדבורים, באיזורים ובשעות בהם 
יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להמנע מהגעת רחף לגידולים 

ועשבים פורחים סמוכים.
מותר להשתמש בחומר רק במרחק של יותר מ 100 מטרים ממבנים.

הכנת התרסיס: מלא במיכל המרסס את מחצית כמות המים, הוסף את כמות התכשיר המדודה 
ובחש היטב, לאחר מכן הוסף את יתרת כמות המים החסרה תוך ערבול מתמיד.

אופן היישום:

המזיקהגידולים
כמות ל- 100 
ליטר ברסוס 

עד נגירה

מינון
סמ״ק לדונם 
)ללא נגירה(

מועד אחרון 
לפני אסיף

3 ימים200200 סמ״קכנימות עלה וציקדותעגבניות
מלפפון, קשוא, 

מילון ואבטיח
כנימות עלה, תריפס 

3 ימים200200 סמ"קהטבק, פשפשים

כנימות עלה, ציקדות, פלפל, חציל
3 ימים200150 סמ״קכנימות עש הטבק

3 ימים200200 סמ״קתריפס הטבקבצל
כנימות עלה, ציקדות, שעועית

3 ימים200200 סמ״קכנימות עש הטבק

200200 סמ"קכנימות עלה, ציקדותפרחים וצמחי נוי
חפושית זרעי האפונה, אפונה

3 ימים200200 סמ"קכנימות עלה
3 ימים200כנימות עלהארטישוק

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 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: עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף, בפרט את החלקים 

שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים.
Reentry - כניסה לשדה: 12 שעות לאחר הריסוס. בריסוס בבתי צמיחה )חממות ומנהרות( 

יש לאפשר 24 שעות נוספות לאוורור לפני הכניסה מחדש.
אחסנה: אחסן התכשיר במקום נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק ממגע ידם של 

ילדים ואנשים לא מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת 
וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת ולאסוף במיכלים 

אטומים ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
אריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב. לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. 
שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה 

או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג 
לקבלת עזרה מיידית ע״י רופא. יש להביא את התווית לרופא המטפל. במקרה של מגע 

בעיניים יש לשטוף העיניים במים זורמים במשך 15 דק׳ ולפנות לרופא.
מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל: 04-7771900.

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים 
למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות 
ובתנאי שימוש רגילים. אחריותנו כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה 
הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שמוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם 
ניתנים לצפיה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש 

בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

MALATHION 50 E.C.

תרכיז מתחלב
 קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגניים

מעכב פעולת האנזים כולין אסתראז
מכיל: 500 גרם MALATHION בליטר

דרגת רעילות III, התכשיר מסוכן לבריאות.
התכשיר דליק. מספר או״מ: 3082

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

מיוצר ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156, פ״ת טלפון
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מלתיון 50 ת.מ.מלתיון 50 ת.מ.

חומר מתלקח נוזל
INFLAMMABLE LIQUID

תאריך עידכון תווית: 5/2017 

מלתיון 50 ת.מ.


