
מספר רשיון השירותים להגנת הצומח: 01 / הצ / 1553

ו/או לגידול המרוסס.  שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות, לסביבה  עצור!  
קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות. בכל מקרה של חשש ו/או שאלה יש 

לפנות לחברת גן מור בע“מ.

שמעבר  מגורמים  כתוצאה  להיגרם  שעלול  נזק  לכל  בסיכון  נושא  המשתמש  לבך:  לתשומת 
לשליטתו של היצרן. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מאחסון או שימוש 

בלתי נכון ושלא בהתאם להוראות המפורטות בתווית של התכשיר.

אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש):
יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.

יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיקר בעיניים.
הכנת התרסיס:

הימנע מאכילה, שתיה או עישון בזמן הריסוס.
למיכל  היטב. את התערובת המתקבלת שופכים  ובוחשים  מים  מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט 

הממולא בחלקו מים. לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבול מתמיד.
הוראות שימוש:

שים לב להערות ואמצעי הזהירות ליישום התכשיר בתחתית הטבלה

הערות לטבלה ואמצעי זהירות ביישום התכשיר:
• אין לשלב עם כל תכשיר אחר.

וגם  שמן  ריסוס  לפני  חודש  קורדון  לרסס  אין  בפרדס   •
חודש לאחר ריסוס שמן.

הנגיעות  את  ניכרת  במידה  מפחת  קורדון  עם  הטיפול   •
המחלה  את  מונע  אינו  אך  הדר  בפרי  החלפת  במחלת 
התרסיס  בנפח  כולו  העץ  נוף  את  לרסס  יש  לחלוטין. 

המסטיח כיסוי מלא.
• אין לחרוג מהמינון המומלץ מחשש לצריבות בעלווה.

בריאים  בהן  העצים  אשר  עצים/חלקות  רק  לרסס  יש   •
או בתנאי  אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה  וחזקים. 

מזג אוויר קיצוניים כגון טמפרטורות גבוהות, חמסין, קרה.
בגמר השימוש:

המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
כך  אחר  תשטיפים.  לסילוק  להנחיות  בהתאם  מהשאריות 
את  ודטרגנט.  במים  חלקיו  וכל  המרסס  את  לשטוף  יש 
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות 
ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, 
יש  למיניהם.  המים  ומקווי  מקורות  ואל  דגים  בריכות  אל 
להגנת  המשרד  ע“י  מאושרות  בשיטות  תשטיפים  לסלק 
טיהור,  חוזר,  ריסוס בשטח חקלאי, שימוש  כגון:  הסביבה, 

אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

עזרה ראשונה:
הרחק את הנפגע ממקור הזיהום ••• במקרה של התזת החומר הורד בגדים מזוהמים, רחץ היטב את בגדיך וגופך במים 
וסבון ••• במקרה של מגע החומר בעיניים שטוף אותן היטב עם מים במשך 15 דקות ••• במקרה של מגע החומר בעור 

שטוף אותו היטב עם מים וסבון ••• במקרה של סימני הרעלה פנה לקבלת עזרה רפואית
לידיעת הרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות בי“ח רמב“ם הוא 04-7771900

מס‘ או“ם: בלתי מסווג
(IV) דרגת רעילות: מסוכן

אזהרות:
התכשיר מסוכן בבליעה

התכשיר עלול לגרות עיניים
אזהרות סביבתיות:

התכשיר אינו רעיל לדבורים

אמצעי מיגון נחוצים:

בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש 
כפפות גומי או PVC או ניטריל בתקן 

(EN-374/3)

הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד 
(EN-166) בתקן

לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל 
עמיד לכימיקלים וכובע לכיסוי השיער

נעל נעליים גבוהות סגורות

יש לחבוש מסכה חצי פנים בתקן 
(EN-140) עם מסנן ABEK-P3 בתקן 

(EN-14387)

עדכון תווית: 11/17

מכיל: 5 ליטר
היצרן: LAINCO, ברצלונה, ספרד.
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בתחילת עונת הגשמים יש לרסס את החלק 
התחתון של העץ עד גובה של 150 ס“מ מפני 

הקרקע בנפח תרסיס של 150-200 ל‘/ד‘.
בזנים רגישים יש לרסס בחודשי האביב לפני 

פתיחת הפרחים, בתחילת חנטה וכל 3 שבועות עד 
יוני. מרססים גם בסתיו ע“פ הצורך.

1. כריסוסי מניעה כל 10 ימים
2. עם תחילת נגיעות יש לרסס כל 7-10 ימים, 

3 ריסוסים לפחות.

ריסוס סדיר יפחת וימנע גם הופעת קימחון 
הדלועיים. יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת 

המחלה במרווחים של שבוע. ריסוס ראשון חודש 
משתילה.

ריכוז (%)המינוןהמחלה
סמ“ק תכשיר 
ל-100 ל‘ מים

ריסוס 
אחרון 

ימים לפני קטיף

הערות

הגנה אישית בגמר העבודה:
• הרחק מהישג ידם של ילדים.

• שמור את האריזה סגורה היטב.
• הרחק ממזון, שתיה ומזון בע“ח.

ובסבון ולהחליף בגדי  • בגמר הריסוס יש להתרחץ במים 
עבודה.

אל  סבון/דטרגנט,  עם  עבודה  בגדי  בנפרד  לכבס  יש   •
תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

לפני  המרוסס  לשטח  להיכנס  אין  מחדש:  כניסה  מועד 
התייבשות התרסיס.

אחסון: אחסן את החומר באריזתו המקורית במקום נעול, 
קריר שאינו עולה מעל 40 מעלות צלזיוס, מאוורר ויבש, 
של  ידם  להישג  מחוץ  הדברה,  חומרי  לאחסון  המאושר 
ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות 
האדם והחי. הרחק ממקור חום ושמש ישירה. שמור את 

האריזה סגורה היטב.
לשטוף  יש  שנשפך  תכשיר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 

במים.
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.

גן מור פיתוח ושיווק חקלאי בע“מ
ת.ד. 160 ראש פינה 12000

טל. 04-6800070 פקס. 04-6930913

קוטל מחלות סיסטמטי למניעת ריקבון חום וחלפת
בהדרים, כשותית בגפן ומלפפון

מכיל: 780 גרם בליטר מלח אשלגן זרחיתי (500 גרם חומצה)


