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תחליב שמן במים
קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות ,במטעים ובפרחים
		
התכולה 75 :גרם  Acrinathrinבליטר.
כללי :רופאסט שייך לקבוצת הפירטרואידים ופעיל נגד החרקים במגע ובבליעה.
הדברת תריפס קליפורני :התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריפס הקליפורני כאחד,
אך כדי להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות
קטנות אל המזיק היושב בפרחים.
הדברת חיפושית קליפה :רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים
באביב ,וכן מונע את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.
הדברת ציקדה ירוקה :ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר
צימוח נורמלי של הענפונים הצעירים.
הדברת פסילת האגס :רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים
ובחיקי שושנות עלים.
הדברת עשים :רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשים.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה

Batch No: Printed on packing

מיוצר ע”י כמינובה ,דנמרק
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /97הצ.1476/
התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ,
ת.ד ,50369 .תל אביב 6150301

נער היטב לפני השימוש
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
תכולה :ראה מודפס על האריזה
עדכון תוית :יולי 2016
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אזהרות :התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה.
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס הגן על גופך בבגדים מתאימים .לבש בגדים עם שרוולים
ארוכים ,כפפות ,משקפי מגן או מגן פנים עם מסכת נשימה תקנית .אין לשאוף את אדי התכשיר או את
התרסיס .התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה ,ולכן יש להרחיק בני אדם מהאזור המרוסס ולמנוע
חשיפתם לתכשיר או לתרסיס .אין לרסס את התכשיר על חלקי גוף גלויים ,ויש למנוע מגע התכשיר בעור
ובעיניים .אין לנקות פומיות סתומות בנשיפת פה.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס .אין לרסס כאשר נושבת רוח.
אין לרסס בשעות החמות של היום .מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים ולדבורים .אין לרסס בזמן של פעילות דבורים בשטח .מרססים
בשעות החשיכה ,בשעות בהן הדבורים אינן פעילות .כוורות הנמצאות בסמוך לחלקה המרוססת סוגרים
בעת הריסוס .כוורות של דבורי בומבוס יש להוציא מהחממה לפני הריסוס ברופאסט ולהחזירן  36שעות
לאחר הריסוס .יש לאוורר את חלל בית הצמיחה לפני החזרת הכוורות.
הכנת התרסיס :ממלאים תחילה את המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,מנערים את האריזה ,מודדים
את הכמות הדרושה של רופאסט ושמים בכלי נפרד ,מוסיפים מעט מים ומערבבים היטב .מפעילים את
מערבל המרסס ושופכים פנימה את תחליב התכשיר תוך השלמת כמות המים החסרה.
הוראות השימוש :רופאסט ניתן לישימה בכלי הריסוס המומלצים ,במרסס מפוח ובמרססי רובים .אין
ליישם רופאסט במכשירי איוד .להשגת הדברה יעילה וכדי להימנע מפיתוח תנגודת ,חשוב לנקוט בגישה
של ריסוסים חלופיים בתכשירי הדברה אחרים המורשים לכך ובמרווחי הריסוס המומלצים .מומלץ לא
להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה.
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הוראות השימוש:
הגידול

פרח שעווה

()1

ורד( ,)2פלוקס,
אסתר ,סולידגו,
חרצית ,ציפורן,
אסקלפיאס
ירקות תות שדה,
מלפפון ,פלפל,
חציל

המזיק

המינון/הריכוז ונפח
התרסיס

הערות

טיפול
אחרון
לפני
אסיף
(ימים)

תריפס
קליפורני

 60סמ”ק/ד’ בנפח נמוך
או  0.06%בנפח מעל
 100ליטר/ד’

בשטח גלוי

-

תריפס
קליפורני

 80-60סמ”ק/ד’ בנפח
תרסיס של
 100-25ליטר/ד’
או
בריכוז 0.08%-0.06%
בנפח תרסיס גבוה
מ 100-ליטר/ד’

בשטח הגלוי
והחסוי

-

3

גזר

פסילת הגזר

 60סמ”ק/ד בנפח
תרסיס של  30-15ל’/ד’

ראה הערה
()3

21

אגס ספדונה,
קוסטיה

פסילת האגס

 70( 0.07%סמ”ק
ל 100-ליטר תרסיס)

דרוש כיסוי
מושלם של
העלווה כולל
בצמרות
העצים
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אפרסמון

רימון

משפחת
הציקדיתיים
(ציקדות)
משפחת
הציקדיתיים
(ציקדות),
כחליל הרימון,
עש התפוח
המדומה

 0.06%בריסוס נגירה

להדברת
ציקדות
במהלך הקיץ.
דרוש כיסוי
מושלם של
העלווה
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המשך הוראות שימוש:
הגידול

גלעיניים
נקטרינה,
שזיף

המזיק

המינון/הריכוז ונפח
התרסיס

הערות

תריפס קליפורני

 60( 0.06%סמ”ק
ל 100-ליטר תרסיס)
בנפח תרסיס
המבטיח כיסוי נאות,
וחדירה אל הפרחים
הפתוחים

מועד
הטיפול -
בתקופת
הפריחה
בהתאם
להמלצות

קמבית השקד
נקטרינה,
שזיף ,משמש( ,חיפושית קליפה),
ציקדה ירוקה
אפרסק ,שקד

שקד

עש המשמש
(אנרסיה),
עשנור החרוב
(עש חרוב)

מהאביב עד
הסתיו
0.06%
יש לדאוג לכיסוי נאות
של הגזע ,הענפים
ואמירי הצימוח
בהתאם למקום
הימצאות המזיק

דובדבן

קמבית השקד
(חיפושית קליפה),
ציקדה ירוקה

גפן

תריפס קליפורני,
משפחת הציקדיתיים
(ציקדות)

0.06%

זית

עשנור היסמין
(עש היסמין)

 0.06%בריסוס
נגירה

טיפול
אחרון
לפני
אסיף
(ימים)

הערה :כדי להימנע מפיתוח תנגודת וכדי להימנע מתופעת עידוד אקריות ,מומלץ לנקוט במדיניות
של ריסוסים חלופיים ,בתכשירים מומלצים בעלי מנגנון פעולה שונה ,ולהימנע ממתן טיפולים עוקבים
באותו תכשיר.
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שילובים :ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתוית שלהם:
במלפפון  -קומודור ,קוסמוס.
בשקד  -פריורי אקסטרה ,פליקטרן.
בגפן  -סרנייד ,קנון ,דומארק ,הרקולס ,פוליקור ,אופיר ,אביר.
בפלפל  -סרנייד ,אטמי אקסטרה ,אטברון ,גופריתר ,מוספילן ,אוונט ,מץ' ,צ'ס ,פרוקליים ,אופיר,
ביופילם.EOS ,
ברימון  -הרקולס.
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הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות
המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו אחראים
לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

טיפולים
קיציים
בהתאם
להמלצות
מהאביב עד
הסתיו
להדברת
תריפסים
בזמן פריחה.
להדברת
ציקדות
במהלך
הקיץ.דרוש
כסוי מושלם
של העלווה
והתפרחות.
להדברה
קייצית
בנטיעות
צעירות

הערות לטבלה:
( )1פרח שעווה מהזנים :אורכיד ,דלה ,אופיר.
( )2ורד מהזנים :אסקימו ,אסטרה ,ברקרול ,ברונו ,ביאנקה ,גרנד גלה ,דאלאס ,ורסיליה ,וייט-קדילק,
ויואלדי ,טוניקה ,טיים לס ,טקסט ,למבדה ,ליאונידס ,ניקול ,סימור ,ספיר ,סרפרייז ,פברוטי,
פרופיטה ,פרסט רד ,רוויל ,גולדן גייט ,גז ,פרסקו ,מרצדס ,אירופה ,רודאו ,גבריאלה.
( )3יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.
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Rufast

תחליב שמן במים
קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות ,במטעים ובפרחים
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

נער היטב לפני השימוש

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש
לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .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
בנאות חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר גמר העבודה ,התרחץ היטב במים ובסבון והחלף בגדים.
בגדי ריסוס מזוהמים מסירים ומכבסים בנפרד משאר הכבסים.
כניסה לשטח מטופל :הכניסה לשטח מטופל מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות
הגידול התרבותי .הכניסה לבתי צמיחה לאחר הטיפול מחייבת בנוסף את אוורור חלל בית הצמיחה.
איחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,כולל התווית במחסן נעול ,מוצל ,קריר ויבש ,המיועד לאיחסון
תכשירי הדברה .הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם
דברי מאכל ,צרכי האבסה ,זרעים ,דשנים וכיו"ב .לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית .לתכשיר
שנשפך או לתכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי
לאתר פסולת רעילה.
תכשיר שנשפך :ספוג בנסורת או בחול .לאחר מכן אסוף לכלי סגור ופנה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים ,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 בעיניים ,יש לשטפן בזרם חלש של מים נקיים במשך  15דקות לפחות
ולהימצא בהשגחה רפואית .במקרה של זיהום העור ,רוחצים מיד את המקום המזוהם במים ובסבון.
במקרה של שאיפת אדי התכשיר יש להעביר את הנפגע לאויר הצח .במקרה של בליעה אין לגרום
להקאה .יש לשטוף את הפה במים ולפנות לעזרה רפואית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טל.04-8541900 .
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