תרכיז רחיף )(SC

קוטל פטריות מקבוצת
הסטרובילורינים
לקטילת מחלות צמחים
קרא בעיון את התווית לפני השימוש .מס' או"ם 3082 :קבוצת סיכון 9 :קבוצת אריזהIII :
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן )דרגה .(IV
מכילazoxystrobin 250 g/l :

תאריך עידכון התווית12/15 :

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
מס' /2015הצ4203/

כללי :תכשיר מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת טווח רחב של מחלות בגידולים רבים .יעיל בשימוש בשלבים הראשונים של התפתחות המחלות.

הוראות שימוש:

אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :יש ללבוש בגדי מגן מלאים ,נעליים ,כפפות  PVCומשקפי מגן ,בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס .המנע משאיפת התרסיס .יש לנקוט באמצעי הזהירות
המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה .אין לעשן ,לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה :התכשיר מסוכן לשוכני מים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :יש להכין את התרסיס סמוך לשימוש .מלא את מיכל המרסס עד מחציתו ,נער היטב את בקבוק התכשיר ,הפעל את המערבל ,מזוג את כמות התכשיר הדרושה והשלם את
כמות המים החסרה.
הוראות שימוש:
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טיפול אחרון
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15
50
30 - 20
15
30 - 20
50
7
30 - 20
50
25
15
35 - 20
)(4
50 - 25
7
40 - 30
50

המחלה
סטמפיליום
חילדון ,סטמפיליום
סטמפיליום
חלפת
קימחון
קימחון
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הערות
טיפולי מניעה.
מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול.
שני טיפולים בלבד .רסס את התכשיר
לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים.
רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת
המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
אין להתייחס לרוקסטאר כתחליף לחיטוי קרקע.
מועד טיפול ראשון 3 :שבועות משתילה.
טיפול עוקב 3 – 2 :שבועות לאחר מכן.

היצרן:

בעל הרשיון ומפיץ בלעדי:
מס' אצווה

המחלה
קימחונית

פלפל
תפוח
15
35 - 20
25
אדמה )(2 ,1
חלפת )אלטרנריה סולני(
טיפולי מניעה.
15
עד נגירה
0.05%
קימחון
גפן
הדרים:
שני טיפולים בלבד,
חלפת )אלטרנריה אלטרנטה(
0.075%
)קליפים-
 400 - 300לא יאוחר מסוף
מינאולה(
חודש מאי
) (1בירקות :יש להקפיד על מרווחים של  10 – 7ימים בין טיפול לטיפול .אין לרסס רוקסטאר עד  21יום משתילה.
) (2זנים :ניקולה ,מונדיאל ,קלואסטר ,אומיה ,וולור.
) (3בזנים :טינו ,פרודור ,סולו ,פרסטו ,וולור ,ג'וניור ,אוטינו ,נירובי ,מיניקור.Amsterdam Rouge ABK ,
) (4לפי עצמת הנגיעות.
) (5אין לטפל ברוקסטאר כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות בתכשירים המכילים  azoxystrobinכנגד כתמי בית שאן )פתיום /חללים שקועים( .אין לרסס רוקסטאר עד שישה ימים לאחר
יישום בקוטל העשבים סנקור.
) (8טיפולי הגמעה :א .טיפולי מניעה בלבד .אין לראות ברוקסטאר כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה .ב .אין ליישם במצע מנותק .ג .אין ליישם בעת עקה )מים ,אקלים ואגרוטכניקה( .ד .אין
להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה .ה .יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר,
יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של  2-4קוב לדונם לאורך כל ההשקיה .ו .לאחר היישום יש להזרים  1קוב מים לדונם לשטיפת המערכת .ז .עלול לגרום לסימפטומים של סימני מחסור בעלים .כדי
לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת הופעת גזעים עמידים לו ,אין לטפל יותר מפעמיים ברציפות.
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הערות
שני יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים.
טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
שני יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים.
טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.

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 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 :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  4שעות מהריסוס .לאחר ריסוס בבתי צמיחה ,יש לתת זמן נוסף לאוורור השטח המטופל ע"י הפשלת יריעות הפלסטיק ,או בכל
אמצעי אחר.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במחסן נעול ,קריר ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך ,יש לאסוף או לשאוב ולהעביר לכלי אטום עד
לפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה לפחות  3פעמים .שפוך את התשטיף למיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של שאיפת התרסיס ,יש להעביר לאוויר צח .במקרה של מגע התכשיר עם העור ,רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון .אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש
במשך  15דקות ,אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא .במקרה של בליעה ,יש להתייעץ עם רופא.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.04-8541900 :

אזהרה :אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות ,גידולים שאינם רשונים בתווית ,זנים חדשים ,בתנאי מזג אויר קיצוניים .ובתנאי שימוש בלתי רגילים  -במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.

קוטל פטריות מקבוצת
הסטרובילורינים
לקטילת מחלות צמחים
קרא בעיון את התווית לפני השימוש .מס' או"ם 3082 :קבוצת סיכון 9 :קבוצת אריזהIII :
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן )דרגה .(IV
מכילazoxystrobin 250 g/l :

תרכיז רחיף )(SC
תאריך עידכון התווית12/15 :

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
מס' /2015הצ4203/

כללי :תכשיר מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת טווח רחב של מחלות בגידולים רבים .יעיל בשימוש בשלבים הראשונים של התפתחות המחלות.

הוראות שימוש:

אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :יש ללבוש בגדי מגן מלאים ,נעליים ,כפפות  PVCומשקפי מגן ,בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס .המנע משאיפת התרסיס .יש לנקוט באמצעי הזהירות
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עזרה ראשונה :במקרה של שאיפת התרסיס ,יש להעביר לאוויר צח .במקרה של מגע התכשיר עם העור ,רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון .אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים
חלש במשך  15דקות ,אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא .במקרה של בליעה ,יש להתייעץ עם רופא.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.04-8541900 :
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במחסן נעול ,קריר ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך ,יש לאסוף או לשאוב ולהעביר לכלי אטום עד
לפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה לפחות  3פעמים .שפוך את התשטיף למיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
אזהרה :אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות ,גידולים שאינם רשונים בתווית ,זנים חדשים ,בתנאי מזג אויר קיצוניים .ובתנאי שימוש בלתי רגילים  -במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.

בעל הרשיון ומפיץ בלעדי:

היצרן:

