
הוראות שימוש:
אזהרות: התכשיר עלול לגרום לנזק בבליעה ועלול לגרום לגירוי לעיניים ולעור.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר מנע מגע החומר בעור, בעיניים ובבגדים. יש להשתמש 
באמצעי הגנה מתאימים )חליפת מגן עשויה PVC, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות 
נאופרן, נעליים וגרביים(. הימנע משאיפת אדי הרסס. אין לאכול ולשתות בעת הריסוס.

אזהרות לסביבה: 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 רעיל מאוד לדבורים, באיזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים 
חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת העירבול, 

הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
ערבב את כמות התכשיר הדרושה בכמות מים קטנה ובחוש היטב. הכנס  אופן היישום: 

התמיסה למיכל המרסס כשהוא מלא בחלקו, הוסף את יתרת המים תוך בחישה.

מינון )סמ”ק/ד( המזיקהגידול
או ריכוז )%(

ימים לפני 
הקטיף

פרודוניה, הליוטיסכותנה
75 בריסוס 

מהאויר 
ומהקרקע

3

תפוח אדמה
גזר

פרודוניה,
זחלי כנימת עש הטבק

70-50 מהאויר
50-3021 מהקרקע

כרוב, כרובית, כרפס, 
סלק

פרודוניה
כנימת עש הטבק

50-30
14לפי גודל הצמח

עגבניה
חציל
פלפל

פרודוניה, תריפס, כנימת עש הטבק 
למניעת וירוס צהבון האמיר, יש 

לרסס מידי 3 ימים מראשית ההצצה

50-30
לפי גודל הצמח 
0.15% עד נגירה

14

5021תריפס הטבקבצל, שום
מלון, קישוא, מלפפון 

)למעט חממות(
כנימת עש הטבק

5014תריפס

ציקדותאפרסק, משמש שקד
זיבל הפרחים

0.05% עד נגירה
0.05%21 עד נגירה

0.05%21 עד נגירהפרודניה, ציקדותתפוח
0.05%21 עד נגירהזבוב התסיסה, עש האשכולגפן

5030פשפש הקמהחיטה

הערות: ריסוסים חוזרים בתרסיפ 20 עלולים לגרום לריבוי אקריות, רצוי להמנע 
מטיפולים עוקבים.

ניתן לרסס את התכשיר בריסוס אוירי או בריסוס מהקרקע.
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.
מועד כניסה מחדש )REENTRY(: כניסה לשדה מותרת 12 שעות לאחר הריסוס.

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

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

TARSIP 20 E.C.
תרכיז מתחלב

קוטל חרקים מקבוצת הפירתרואידים
מכיל: 200 גרם CYPERMETHRIN בליטר 

תרסיפ פירתרואיד סינטטי פועל כרעל קיבה ורעל מגע להדברת מזיקים.
התכשיר בדרגת רעילות III, התכשיר מסוכן לבריאות.

מס׳ או״מ: 3082.
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 84/הצ׳/806

תוצרת חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9229785 :קרית אריה פ״ת טל

תאריך עידכון תווית: 6/2017
מכיל: 1 ליטר
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