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כללי:  אייקון הינו קוטל חרקים סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטונואידים הפועל כרעל קיבה ומגע על מערכת העצבים של 
החרקים הרגישים. לאייקון משך פעולה ארוך. 

* יישום אחד בעונה.

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים.

אייקון
ICON
أيكون

)EC( תרכיז מתחלב
קוטל חרקים סיסטמי לשימוש במטעים  וירקות. 

 להדברת ציקדות וכנימת עש הטבק. 

Dinotefuran 200 גרם/ליטר מכיל:  

אופן היישום:
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מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות 
המקובלות לפני הכניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אזהרות לאדם: 
•  התכשיר מזיק בבליעה

•  מזיק בשאיפה
•  גורם לגירוי בעיניים

סכנות לסביבה: 
•  רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

•  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.

•  התכשיר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום, אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:
א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקה הנמצאת עד 3 ק"מ ממזרחה מקו הים.

ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.
ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

    לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

דרגת רעילות: III )מסוכן לבריאות(
מס' או"ם: 3082 

מספר רישיון הגה"צ: 2021/ה.צ./4562

אריזות: 0.5, 1 ליטר
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