
 
 

 :תנאים לאחסון ושימוש בתכשירי חיטוי קרקע המכילים 
1,3 dichloropropeneו -  chloropicrin 

 
 :בתנאים אלה

 :כמפורט להלן" רעלים"
 ;II - 97.5% 1,3 dichloropropeneטלון  .1
  ;C35   ( 61% 1,3 dichloropropen  ,34.7% chloropicrinטלון (טלופיק  .2
 ;Telon ec 1,3 dichloropropene 91.7%קונדור  .3
  .dichloropropene 33.3% chloropicrin 1,3  60% טלודריפ .4
 
 

 :כללי
 
 .לא יעסוק אדם באחד או יותר מרעלים אלו אלא על פי הוראות תווית התכשיר .1
כל העוסק  באחד או יותר מרעלים אלו יכין נוהל חירום למקרה של אירוע חומרים מסוכנים  .2

מטרת הנוהל  להגדיר את .  יום מקבלת תנאים אלו14-ויעבירו לאישור הממונה לא יאוחר מ
 .הסמכות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים, האחריות

 
 :תנאים לאיחסון

מבני , בתי מגורים( סמוכים ממבנים'  מ250הרעלים טלופיק וטלודריפ יאוחסנו במרחק של לפחות  .1

 ).ו"ציבור וכ

מבני , בתי מגורים(ממבנים סמוכים '  מ100 לפחות הרעלים טלון  וקונדור יאוחסנו במרחק של .2

 .).ו"ציבור וכ

 ").המחסן"להלן (מאוורר ונעול , הרעלים יאוחסנו במחסן רעלים מוצל .3

' קב, מ"או' מס, שם הרעל המאוחסן: השלט יצביע על. המחסן ישולט בשילוט  עשוי מחומר עמיד .4

טלפון של מוקד ' ראי הרעלים במקום ומסטלפון וטלפון נייד של אח' מס, קוד פעולות חרום, סיכון
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נפח . העשוי מחומר שימנע חלחול הרעלים ממנו) מאצרה( אריזות הרעלים תאוחסנה במיכול משני  .5

 . מנפח הרעל המאוחסן בו110%המיכול המשני יהיה 

 . אריזות הרעלים  תהינה סגורות כל מהלך האחסון .6

 .ות אש או ניצוצותיש להרחיק ממקום האחסון מקור .7

בסמוך למקום האחסון תמצא עמדת חומרי ספיגה וארון עם ציוד מיגון אישי כמצוין בתווית  .8

 .התכשיר

 .במחסן ימצאו אמצעי כיבוי על פי הנחיות שירותי הכבאות וההצלה .9

 .מחוץ למחסן יותקן שרוול רוח הניתן לזיהוי ממרחק .10
 :תנאים ליישום 

 .פ הוראות התווית" וע בעלי תעודה ממשרד החקלאות שיםי מיישמים מור" ייושם רק ערעלה .1

בתי ( סמוכים לפחות ממבנים'  מ250   באמצעות  טלופיק וטלודריפ יבוצע במרחק של יישום .2

 ).ו"מבני ציבור וכ, מגורים

מבני ציבור , בתי מגורים(לפחות ממבנים סמוכים '  מ100יישום טלון  וקונדור יבוצע במרחק של   .3

 ).ו"וכ



מסביב למקור '   מ50  באמצעות כל אחד מן הרעלים  יבוצע במרחק של לא פחות מרדיוס   יישום .4

מסביב '  מ100ישמר רדיוס מגן של . מכל גדה של אפיק נחל זורם'  מ50או רצועה ברוחב /מים ו

 .לקידוח מי שתיה כמצוין בתווית התכשיר

 .שירהמיישם יתלבש ויתמגן במהלך כל יישום על פי הנחיות תווית התכ .5

 .נוכחות עוזר מקצועי ממוגן הינה חובה, י אדם בודד"היישום לא יתבצע ע .6

 .ביישום באמצעות טלודריפ יעוגן מיכל החנקן למניעת נפילתו .7

 .יוחזרו האריזות הריקות למחסן,  לפי המוקדם, בתום יום העבודה או בגמר השימוש .8


