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עידכון תוית: 10/2020

 ,II התכשיר בדרגת רעילות
רעיל. 

מס׳ או״מ: 2783

כללי: אימידן, קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגניים, פועל כמעכב 
כולין אסתרז.

הוראות שימוש:
אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה, כשנספג בעור, במגע עם העיניים או 
בשאיפה. אבק התכשיר מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור. עלול לפגוע 
בעובר. אסור במגע לנשים בגיל הפוריות, עלול לפגוע במערכת העצבים.
אמצעי זהירות: 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 
)לפי תקן EN-374/3( מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן מסוג 

 .)EN-166 ( ומשקפי מגן )תקןEN-14387 תקן( ABEKP3
אין לעשן ולאכול בזמן הטיפול בתכשיר או לפני שטיפת ידיים. 

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל מאד לדגים וליצורים השוכנים במים, 
עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. מנע 
זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות 

דגים ושדות מעובדים. 
התכשיר רעיל מאוד לדבורים, באזורים ובשעות בהם יש פעילות של 
דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע 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.
טבלת השימוש: חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-50 מ' ממבנה. 

כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק הקטן מ-100 מ' 
ממנו. אסור לשימוש ביישום אוירי ממטוס ריסוס.

ריכוז המזיקהגידול
)%(

נפח תרסיס 
ליטר/ד‘

ריסוס אחרון 
לפני קטיף 

בימים
150 - 200 0.2עש תפוחאגס, תפוח

במטע בוגר
28

0.228פסילת האגס*אגס
אפרסק

נקטרינה
שזיף

משמש

אנרסיה, 
זבוב הפירות 
הים תיכוני**, 

חיפושית קליפה, 
קפנודיס

0.2 200 - 150
28במטע בוגר

שקד
אנרסיה, חיפושית 
150 - 200 0.2קליפה, קפנודיס

במטע בוגר
28

0.390צרעת השקד***
* להדברת פסילת האגס בנגיעות נמוכה בלבד.

** להדברת זבוב הפירות הים תיכוני התכשיר נותן הגנה לשבוע.
*** יישום לאחר 40%-50% גיחת בוגרים מה״מומיות״.

 שילובים: בתפוח ניתן לשלב עם שריף סופר ת.מ., וקטרה ת.ר.,
 פלינט ג.ר., סטרובי ג.ר., מגיסטר ת.ר. ואנוידור ת.ר.

במינונים המאושרים בתוית התכשיר.

אסור לשלב עם תכשירי גופרית ונחושת, מרק בורדו.
שילוב שיגרום לעלית ה- PH מעל 7 יפגום ביעילות התכשיר.

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.

ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן  אין לרוקן  סילוק תשטיפים: 
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 החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון. 

כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
כניסה לשדה שרוסס: מותרת 24 שעות לאחר הריסוס. שילוט אזהרה 
יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר המרוסס  ומועד הכניסה מחדש לשטח.

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

מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת 
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה . אסוף את התכשיר שנשפך 

ביעה ללא מגע יד והעבר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: נקב ומעך את האריזה והשלך אותה למיכל 

האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, פנה לרופא עם תווית התכשיר. 
במקרה של שאיפת התכשיר, העבר את הנפגע לשטח מאווור, אם 
ופנה לרופא עם תווית  מתעוררות בעיות נשימה, הזמן אמבולנס 
התכשיר. במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים 
זורמים במשך כ- 15 ד‘ ולפנות לעזרת רופא. במקרה של בליעה יש 
לפנות לרופא עם תווית זו. במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב 
את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. 

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 לצפייה 
ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. 

כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

אימידן, קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגניים, 
.)IRAC( B1 קבוצה

אימידן, קוטל עש תפוח בתפוח, פסילת האגס 
באגס, אנרסיה, זבוב הפירות הים תיכוני, חיפושית 
נקטרינה, שזיף  וקפנודיס באפרסק,  קליפה 

ומשמש, צרעת השקד בשקד.


