
גרגרים רחיפים

קוטל פטריות להדברת קימחון וקימחונית
ואקרית החלודה של ההדר

מפיץ בלעדי:יצרן:

מכיל            ק"ג 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
במשרד החקלאות מס' 01/הצ/1610

מס' או"ם:  לא מסווג.

מס' אצווה

תאריך עידכון התווית: 5/17מכיל: 80% גופרית.

רשיון לחקלאות אורגנית מס' 01/הצ/7152

מיועד לשימוש גם בחקלאות אורגנית

.(IV דרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן
קרא בעיון את התווית לפני השימוש.

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב מיקרוטיול עם תכשירים אחרים.
בגמר השימוש: 

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

תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, 
ממיכל איסוף 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: בגמר הריסוס רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים 
במים ובסבון והחלף בגדים, בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים 

ובסבון.
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 24 

שעות לאחר היישום. 
אחסון:  אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש, 
המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי 

מוסמכים.
בזמן  שהתקלקל  או  תוקפו  פג  שנשפך,  תכשיר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
האחסון, הנו כפסולת מסוכנת וחייב בפנוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת 

חובב.
השמדת אריזות ריקות: השלך אריזת התכשיר לפח האשפה. 

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה אין לגרום להקאה, הגש לנפגע (רק אם 
הוא בהכרה) שתי כוסות מים וקרא לרופא. אם חדר לעיניים, שטוף אותן 
בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, 
אזהרה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים 
בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים. ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים הנ"ל לא תהיה 

אחריות על היצרן והמפיץ.

  30°C-הוראות שימוש: רצוי לבצע את הריסוס בשעות הקרירות של הבוקר או הערב. אין לרסס כאשר הטמפרטורה מעל ל
או כאשר היא צפויה לעלות לרמה זו בשלושת הימים לאחר מועד הריסוס. 

אזהרות: התכשיר עלול לגרות את העיניים ומסוכן בבליעה ובספיגה דרך העור.
אמצעי זהירות ומיגון: יש להשתמש בסרבל מגן מלא, משקפי מגן וכפפות בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. יש לנקוט באמצעי הזהירות 

המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה: התכשיר מסוכן ליצורים החיים במים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס, הכולל בוחש מכני, עד מחציתו במים. הפעל את מערכת הערבול. הוסף את הכמות הדרושה של מיקרוטיול 
והוסף את כמות המים החסרה. יש להמשיך ולערבל עד לסוף הריסוס.

אופן הישום: יש להקפיד על כיסוי שני צדי העלה על ידי התרסיס.    
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70-20 בהתאם לגודל הנוף
50-20 בהתאם לגודל הנוף

100-50 בהתאם לגודל הנוף

עד לנגירה

במרסס מפוח: 400-250
ברנדל: 1000-800

120 - 30

40-30 בהתאם לגודל הנוף
7קישוא 35-20 בהתאם לגודל הנוף

70-30 בהתאם לגודל הנוף
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ריסוס עד לשלב פקע ורוד.
אין לרסס בפריחה.

לטיפול באשכולות.

7פפריקה 40 - 30  

7תות שדה 40-30 בהתאם לגודל הנוף קימחון תות השדה

גזר, שמיר, 
פטרוזיליה, סלרי

40-30 בהתאם לגודל הנוף קימחון הגזר

אין להשתמש בגידול חסוי.
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