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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

קוטל מזיקים

קוהינור 350®
Kohinor 350  |  کوهينور

מכיל: 1 ליטר
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S.C תרכיז רחיף
תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים

Imidacloprid 350 g/l :מכיל
דרגת רעילות: III – מסוכן לבריאות 

מס' או"ם: 3082 

עדכון תווית: 04/17  
 97060206  D/201610 :מק"ט 

מס' מנה
Batch No.

תאריך ייצור
Production date

הייצור מיום  שנתיים  התכשיר  תוקף 

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים 
ואין באפשרותם  אולם מאחר  ביעילותו. 
לפקח על השימוש בו, אין הם  אחראים 
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם 
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי 
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

סריקה
לאיתור שימוש מיוצר ומשווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה 
 www.adama.com/mcw  .03טל': 6577577־

ביתי לא לשימוש   - בלבד  לשימוש חקלאי 
استخدام الزراعي فقط - وليس لالستخدام املنزلي
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כללי:  קוהינור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת ה"כלורוניקוטיניל", מיועד להדברת 
מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. אין לרסס יותר משני ריסוסים 
עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשירים בעלי 

מנגנון פעולה שונה )קב' כימית שונה( להדברת אותו צירוף פגע – גידול.

הוראות שימוש:
אזהרה: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש וההכנה: התכשיר מסוכן לבריאות, נהג 
בו בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה. בזמן הטיפול 
בחומר, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים, נעלי עבודה סגורות, 
כפפות מ-P.V.C ומסיכת פנים שלמה עם פילטר מסוג ABEK. אל תשאף את ענן 
התרסיס, אין לפתוח סתימות בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה. אין לרסס בעת 
רוח. אין לרסס על גידולי מאכל ומספוא מלבד אלה המצויינים בתווית. הי מנע 
מרחף לגידולי מאכל ומספוא שכנים. הימנע משהייה בענן התרסיס אל תאכל, אל 

תשתה ואל תעשן בזמן העבודה. הימנע במגע התכשיר בעור, בעיניים ובבגדים.
סכנות לסביבה: התכשיר פוגע בדבורים. יש להכניס את הדבורים שבועיים מיום 

הטיפול. רעיל לבעלי חיים ימיים.
הכנת התרסיס: להכנת התרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהשתמש בתמיסת 
הריסוס מיד לאחר הכנתה. יש לנער היטב את הבקבוק לפני השימוש. ממלאים 
את מיכל המרסס עד חציו במים, מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה למיכל 
תוך בחישה מתמדת ומוסיפים את יתרת המים. חל איסור לרסס אחרי, בזמן 
ולפני צפי למזג אוויר חריג )שרב, קרה, וכו'( ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל 

מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע. 

Kohinor 350® S.C  |  ת.ר  |  کوهينور
קוהינור 350 ®
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אופן היישום:
גידולי שדה, כותנה וירקות

מינוןמזיקהגידול 
)סמ"ק/ד'(

הערות ושיטות 
היישום

טיפול אחרון
לפני קטיף

)ימים(

תפוח 
אדמה

כנימות עלה: 
כנימת האפרסק, 
כנימת האפון, 
כנימת הדלועיים.

30ריסוס30

תירס 
40כנימת עלה התירסמתוק

סמ"ק/ד'

יישום דרך מערכת 
טפטוף במהלך השליש 

השני של ההשקיה 
במערכות מנותקות

30

כנימות עלה תות שדה
בהגמעה בתקופת 50הדלועים ואפרסק

14הפריחה

מלון, 
אבטיח

כנימות עלה 
40הדלועיים

בהגמעה במהלך 
השליש השני של 
ההשקיה. לא יותר 

מ-2 טפולים בעונה.* 
מלפפון וקשוא: בשטח 

גלוי וחסוי. אבטיח: 
בשטח גלוי בלבד.

30

מלפפון, 
10014כנימת עש הטבקקישוא

עגבניות, 
פלפל

בהגמעה במהלך 100כנימת עש הטבק
השליש השני של 
ההשקיה. לא יותר 
מ-2 טפולים בעונה

3 כנימות עלה: 
כנימת האפרסק, 
כנימת הדלועיים

40

כותנה

כנימות עלה: 
כנימת הדלועיים, 
כנימת האפון, 
כנימת הקטניות

יישום דרך מערכת 40
טפטוף במהלך השליש 

השני של ההשקיה 
במערכות מנותקות.

3

100כנימת עש הטבק
40ריסוס100פסילת הגזרגזר

* דלועים שקיבלו טפול זרעים בגאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.
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הדרים ומטעים

מינוןמזיקהגידול 
הערות ושיטות היישום)סמ"ק עץ(

טיפול אחרון
לפני קטיף

)ימים(

עש מנהרות הדרים*
ההדר

1
במשתלות הדרים. טיפול אחד 
בעונה עם תחילת הלבלוב, 

ע"י הגמעה בשליש השני של 
ההשקיה.

30 3-2

לעצים צעירים בפרדס, המינון 
תלוי בגודל העץ. טיפול אחד 
בעונה עם תחילת הלבלוב, 

ע"י הגמעה בשליש השני של 
ההשקיה.

10-4

לעצים בוגרים בפרדס, המינון 
תלוי בגודל העץ. טיפול אחד 
בעונה עם תחילת הלבלוב, 

ע"י הגמעה בשליש השני של 
ההשקיה.

תפוח*

כנימות עלה:
כנימת 
התפוח 
הירוקה, 
כנימת 

הדלועיים, 
כנימת 
הספיראה

ריסוס עד נגירה.0.05%

30

לשתול במשתלה בהגמעה 1
בשליש השני של ההשקיה.

לעצים בוגרים במטע בהתאם 10-2
לגודל העץ. טפול אחד בעונה 

עם תחילת הלבלוב ע"י 
הגמעה בשליש השני של 

ההשקיה. 10כנימת הדם

לעצים במטע עד גיל 4 שנים, 5-1ליטוקולטיס
המינון בהתאם לגודל העץ.

בהגמעה בשליש השני של 10-5אפנוסטיגמהאגס*
30ההשקיה עם תחילת הלבלוב.

* פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10 – 14 יום אחרי היישום בהגמעה.
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.
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מטעים וגפן

מזיקהגידול 
מינון

)סמ"ק 
עץ(

הערות 
ושיטות היישום

טיפול אחרון
לפני קטיף

)ימים(

גפן*

כנימת 
קמחית 

הגפן
 2-1

סמ"ק לגפן
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה 
עם תחילת הלבלוב. רמת המינון 

בהתאם לעוצמת הנגיעות. 
3

0.5-0.3 ציקדות
סמ"ק לגפן

אפרסק, 
שקד, 
שזיף*

ציקדה 
ירוקה

ריסוס עד נגירה0.05%

30
1

סמ"ק לעץ
לשתיל במשתלה. טיפול אחד בעונה 

עם תחילת הלבלוב. ע"י הגמעה 
בשליש השני של ההשקיה.

10-2
 סמ"ק לעץ

המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד 
בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י 

הגמעה בשליש השני של ההשקיה.

פקאן*
כנימת 
הפקאן 
הצהובה

ריסוס עד נגירה.0.05%

40 15
סמ"ק לעץ 

מבוגר
בהגמעה ליד הטפטפות או מתזים 
ואח"כ יש לבצע השקיית החדרה.

כנימה זית*
אדומה

 10
סמ"ק לעץ

בהגמעה בשליש השני של ההשקיה 
30בסתיו או באביב

כנימת בננה*
הפנטלוניה

100
סמ"ק 
לדונם

בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. 
יש לתת את החומר כאשר 

במטע 20% מהאשכולות מגיעים 
לפריחה, ובתנאי שנצפתה נוכחות 
משמעותית של הכנימה במטע, 
בהתאם להנחיות המדריך האיזורי.

7

ציקדת תמר*
הדבש

 5
סמ"ק לעץ

בהגמעה בשליש השני של ההשקיה 
14בסתיו או באביב.

*פעילות התכשיר במטעים מתחילה 14-10 יום אחרי היישום בהגמעה. 
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.
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פרחים

הערות מינוןמזיקהגידול 
ושיטות היישום

טיפול אחרון
לפני קטיף

)ימים(
פרחים 

וצמחי נוי*:
חרצית, גרברה, 

ורוניקה, 
היביסקוס, 

ורדים, לימוניום 
יפני, סולידסטר, 
סולידגו, חלבלוב 
הדור, ליזאנטוס, 
גיפסנית, אגרטום

כנימת עש 
הטבק

 100
הגמעה תבוצע במהלך סמ"ק/ד'

השליש השני של 
ההשקיה. 

אין להשתמש בתכשיר 
יותר מפעמיים בעונה 
ובמרווח שאינו קטן 

מחודש. 
מיועד לגידולים בקרקע 

3בלבד.

כנימות עלה:
כנימת 
הדלועיים,
כנימת 
האפרסק,
כנימת 
הספיראה.

40 סמ"ק/ד'

צרעת פרח שעווה
העפצים

3
-סמ"ק/צמח

זבוב הנרקיס נרקיס
0.05%קטן וגדול.

טבילת הפקעות לאחר 
איסוף בתמיסה בעלת 

ריכוז של 0.05% 
במשך 10 דקות.

דקל קנרי
חדקונית 
הדקל 

האדומה 

 0.2%
בשילוב 
סימבוש 

0.3%

יש ליישם בהגמעת 
כתר בנפח 20-15 

ליטר לעץ

* בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר 
לכל זני צמחים.

אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים: בתפו"א ניתן לשלב עם מנצידן, אודאון. בדקל קנרי, ניתן לשלב קוהינור 
0.2% עם קרטה מקס 0.3%.
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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 תשטפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל 
האיסוף 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: רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך, 

יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש לשטח שרוסס )Re-Entry(: ביישומי הגמעה ניתן להיכנס מיד לשטח 

המטופל. ביישומי ריסוס ניתן להיכנס לשטח המטופל עם התייבשות התרסיס.
אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש, מאוורר 
היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן 

האחסון. יש להרחיק ממקור חום או אש. סגור היטב מיד לאחר השימוש.
הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מיספוא ומחוץ להשג ידם של ילדים, בני אדם 

שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך: יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף באמצעות מטאטא 
ויעה )ללא מגע ידיים( לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, 
שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
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. אין לעשות שימוש חוזר 

באריזה.
סימני הרעלה: אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות.

עזרה ראשונה: • במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים זורמים עם עיניים פתוחות 
במשך 15 דקות לפחות ופנה מיד לרופא. • במקרה של נשימת ענן התרסיס 
העבר את הנפגע לאוויר צח ופנה לרופא. • במקרה של מגע עם העור, הסר בגדים 
החשודים כמזוהמים, שטוף היטב במים ובסבון ושוב במים פושרים ופנה מיד לרופא.

• במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 

.04-7771900
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