
הוראות שימוש
אזהרות: מסוכן בבליעה ועלול לרגש את העור.

אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי מגן מלאים וסרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה 
סגורות, כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166) וכובע בעת 
בעת  המקובלים  הזהירות  באמצעי  לנקוט  יש  הריסוס.  ובעת  המרוכז  בתכשיר  הטיפול 

הטיפול בתכשיר הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה: התכשיר מסוכן לדגים ויצורים מימיים. ההשפעות עשויות להיות ארוכות 

טווח. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.
אין ליישם תכשיר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

1. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו הים;
2. מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;

3. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים;
שיעור  או  ויותר,  הוא 15%  הקרקע  חרסית  שיעור  בהן:  חלקות  זה  באיסור  נכללות  לא 

החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במים עד למחציתו, נער היטב את בקבוק התכשיר, 

הפעל את המערבל, מזוג את כמות התכשיר הדרושה והשלם את כמות המים החסרה.
אזהרה: היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצויין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי 
בתכשיר  להשתמש  אין  רגילים.  שימוש  ובתנאי  להוראות  בהתאם  נעשה  בתכשיר  השימוש  אופן  כאשר  ורק  אך  התוית, 
לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתוית, זנים חדשים ובתנאי מזג אויר קיצוניים. היצרן 
והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תוית זו או בתנאי שימוש בלתי 

רגילים. במיקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד. 

(1) לשימוש בעצים צעירים, לא מניבים בלבד.

שילובים: בתפוח ניתן לשלב עם מרק בורדו אולטרא; בהתאם לתווית התכשיר המשולב. בהעדר מידע, אין לשלב 
בגידולים אחרים ועם תכשירים אחרים.

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 תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף  או ממתקן אחר אל 
ידי  יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על  ומקווי המים למיניהם.  ואל מקורות  דגים  בריכות  הקרקע, אל 
המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה, רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים 

שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.
צמיחה  בבתי  מהריסוס.  שעות   4 במשך  מגן  בגדי  ללא  המרוססת  לחלקה  להיכנס  אין  מחדש:  כניסה  מועד 

ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות, בשיטות המקובלות לפני כניסה. 
אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית,  במחסן נעול קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק 

משמש ישירה ומהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל במהלך האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב 
בפינוי לאתר הפסולת הרעילה. תכשיר שנשפך ספוג בחול או ורמיקוליט, אסוף ואחסן במיכל אטום עד להעברה 

לאתר הפסולת הרעילה.
את  שפוך  מים.  בלחץ  שטיפה  במתקן  או  פעמים   3 לפחות  היטב,  האריזה  את  שטוף  ריקות:  באריזות  טיפול 

התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה אין לגרום להקאה. הגש לנפגע (רק אם הוא בהכרה) שתי כוסות מים וקרא 
לרופא. אם חדר החומר לעיניים, שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר 

עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.
מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900.

מיוצר עבור:

Mitsui Chemicals Agro, Inc
יפן

על ידי:

Utsunomiya Chemical Industry Co. Ltd
יפן

בעל הרישיון ומשווק בלעדי:

4959404 פתח-תקוה   4002 ת.ד. 
03-9221550 פקס.   ,03-9221551 טל. 
cs@rimi.co.il לקוחות  שרות 

(SC) קוטל פטריותתרכיז רחיף

Shido

penthiopyrad מכיל: 200 גר'/ליטר
(IV דרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן

III :קבוצת אריזה קבוצת סיכון: 9  מספר או"ם: 3082  
                                                  קרא בעיון את התווית לפני השימוש
                         רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 2018/הצ/4373

ימי המתנה עד אסיףנפח תרסיסמינון/ריכוזפגעגידול

אבטיח
מלון, מלפפון

מלון, מלפפון

פלפל

קימחון הדלועיים

תפוח

קימחון הגפןגפן ליין ולמאכל

עד 100 ליטר/ד'100 סמ"ק/ד'
מעל 100 ליטר/ד'

7 ימים

3 ימים

3 ימים

6 ימים

0.1%

עד 100 ליטר/ד'100 סמ"ק/ד'
מעל 100 ליטר/ד' 0.1%

44 יוםעד נגירה0.1%

(1) -

(1) -

(1) -

44 יוםעד נגירה0.075%

קימחון הגרעיניים, 
גרב התפוח

עובש אפור 
(בוטריטיס)

עד נגירה0.1%אגס (1) קימחון האגס, 
גרב האגס

עד נגירה0.1%משמש (1) קימחון המשמש

עד נגירה0.1%אפרסק, נקטרינה (1) קימחון האפרסק

שידו 
מספר אצווה: ראה בצוואר הבקבוק.

תאריך עדכון התווית: 8/19

קבוצת סיווג
 – FRAC-בC2

אופן היישום: כדי לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת התפתחות גזעים עמידים לו, אין לרסס ריסוסים עוקבים; 
אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה.


