
אזהרות: אין.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדבורים רק במגע ישיר. התכשיר אינו פוגע 
בדבורים לאחר התייבשות התכשיר. התכשיר רעיל ליצורים החיים במים, 
התכשיר עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.

אמצעי זהירות: נהג בתכשיר בכל  אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול 
בתכשירי הדברה )מכנס ארוך, חולצה עם שרוול ארוך, נעליים וגרביים, 
נאופרן ומשקפי מגן(. יש להימנע ממגע החומר עם העיניים  כפפות 

ומשאיפת אדי התכשיר. בליעת התכשיר אסורה. אין לעשן או לאכול 
בעת העבודה עם התכשיר.

הכנת  התרסיס: לפני השימוש בתכשיר יש לנער את הבקבוק. מלא מיכל 
המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת העירבול, הוסף 

את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
הוראות שימוש: לפני השימוש בתכשיר יש לקרוא בעיון את ההוראות 

המופיעות בתווית התכשיר הצמודה לאריזת התכשיר.

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

נפח
תרסיס ליטר/ד'

מרווח בין 
טיפולים 
)ימים(

מועד ריסוס 
אחרון לפני 
הערותקטיף )ימים(

200213 - 0.08%150סס נמרתפוח, אגס
2003 - 150 0.06%ליטוקוליטיסתפוח
100 - 0.06%60 - 0.04%עש התמר הקטןתמר

2003 - 0.08%100תריפס הסחלבאבוקדו
2003 - 0.06%150אנרסיהאפרסק/נקטרינה

200213 - 0.06%150חיפושית קליפהשזיף
0.08%15073 - 0.06%תריפס קליפורני נקטרינה, שזיף

ריסוס בפריחה 2007 - 0.08%150תריפס המנגומנגו
וחנטה בלבד

מלפפון
תריפס קליפורני 

**

107 - 7עד נגירה0.08%* + שטח 90 0.1%
103 - 7עד נגירה0.08%* או 80 סמ''ק/ד'פלפל

-מעל 0.08%100 פרחים***  70 - 30 80 סמ''ק/ד'
103 - 80507 סמ''ק/ד'תות שדה

כרם**
זבוב תסיסה, 

0.08%7 - 0.06%חיפושית תסיסה
7

העלאת הריכוז בהתאם 
לעצמת הנגיעות 
וצפיפות האשכול 14 - 12010 - 100 עד נגירה0.06% - 0.04%עש אשכול

60203 - 40נובר התירסתירס מתוק
0.06%21כחליל הרימוןרימון

מומלץ להוסיף107 - 60407 סמ''ק/ד'עש הכרובכרובית
שטח 90 0.1% 77 - 60205 - 40 סמ''ק/ד'עש לב הכרוב

מניעת הלבנת קש בצל, עירית
הדברת תריפס

80 - 60 סמ''ק/ד'  
40147בתוספת שטח 90 0.2%

תפא''ד
10 - 60407 - 40 סמ''ק/ד'פלוסיה, לפיגמה

14

העלאת הריכוז בהתאם 
לעצמת הנגיעות

14 - 804010 סמ''ק/ד'עש פקעות,
80 סמ''ק/ד'  בתוספת זבובי מנהרות

14 - 4010שמן וירותר 1%
103 - 407 - 8030 סמ''ק/ד'פרודניהשעועית

107 - 407 - 8030 סמ''ק/ד'פרודניהחסה

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

נפח
תרסיס ליטר/ד'

מרווח בין 
טיפולים 
)ימים(

מועד ריסוס 
אחרון לפני 
הערותקטיף )ימים(

מלון

מנהרן החממות

80 סמ''ק/ד'  בתוספת 
107 - 407שמן וירותר 1%

שעועית,
עגבניה, חציל

80 סמ''ק/ד'  בתוספת 
103 - 407שמן וירותר 1%

80 סמ''ק/ד'  בתוספת גרברה
-10 - 407שמן וירותר 0.5%

בזיל, קורנית, מרווה, 
טרגון, רוזמרין, כוסברה, 

שמיר, פטרוזיליה, 
פטרוזיליה שורש, שומר

תריפס קליפורני, 
פלוזיה,
לפיגמה

107 - 80407  סמ''ק/ד' 

* 80 סמ''ק טרייסר אולטרה + 100 סמ''ק שטח 90 ל- 100 ליטר מים. ** אין לרסס יותר מ- 3 פעמים בעונה.
*** אסקלפיאס, אסתר, גיפסנית, גרברה, הפריקום, ורדים, כלנית, כף קנגורו, ליזיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פלוקס, ציפורן, צסטרום.

שילובים: ניתן לשלב טרייסר אולטרה עם קוטלי המחלות כלהלן: אביר 
אופיר, אטמי, באיפידן, וקטרה ופולאר. ניתן לשלב טרייסר אולטרה עם 
קוטלי מזיקים כלהלן: אפלורד, ורטיגו, ורטימק ומץ'. השילובים יעשו 
בהתאם למינונים ובגידולים המומלצים בתווית התכשירים המשולבים. 
אין לשלב טרייסר אולטרה עם בראבו, תכשירי גופרית ותכשירים מכילים 

מנקוזב )פרט לשילוב הנ''ל בתפוח אדמה(.
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל  ניקוי המרסס:   - בגמר השימוש 
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: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ 
היטב במים וסבון. בגדי עבודה יש לכבס בנפרד מיתר הכביסה.

כניסה לשטח שרוסס: מותרת 4 שעות לאחר הריסוס.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול 
המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג 

יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 
תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל  בעת האיחסון הינו כפסולת 
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לכסות 
בחול כדי לסופגו, לאסוף ולהעביר 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 דקות, 
אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא 

עם תווית התכשיר.
הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל': 04-8541900.

הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם 
את המפרט הכימי של תווית האריזה, ומתאים 
למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק 
בתנאי  להוראות  ניתן בהתאם  הוא  כאשר 
שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים 
של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות 
או בתנאי שימוש בלתי  המצוינות בתווית 
לצפיה  ניתנים  בתנאים שאינם  או  רגילים 
ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות 
במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת 

ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

מס' אצווה
תאריך ייצור

פג תוקף שנתיים מתאריך הייצור

ת.ר.
טרייסר אולטרה™

TRACER ULTRA™ S.C.

קוטל מזיקים

מכיל: 120 גרם SPINOSAD בליטר
טרייסר אולטרה הינו קוטל מזיקים, תוצר פרמנטציה המכיל 

שתי מולקולות של חומר פעיל שמקורן בחיידק אקטינומיצטס 
Saccharopolyspora spinosa. לטרייסר אולטרה מנגנון פעולה 

ייחודי על מערכת העצבים של החרק.
דרגת רעילות IV, התכשיר מסוכן. מס' או''מ - 3082

יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!  

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 08/הצ'/1951
רישיון אורגני של השירותים להגנת הצומח מס' 7386

  Dow Agrosciences מיוצר ע"י חברת

מכיל: 1 ליטר
עידכון תווית 9/2020

להדברת תריפסים, זבובי מנהרות, עשים, נובר התירס, 
סס נמר, זבובי תסיסה, חיפושיות תסיסה וקליפה

משווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 10156 פתח תקוה, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
Dow AgroSciences סימן רשום של חברת ™


