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אבקה רטיבה  -להדברת מחוללי מחלות בצמחים

 ,FMCארה"ב

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת"ד  ,555קדרון  .7079500טל' ,08-6308000 :פקס'08-6308001 :
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אזהרות :אוקטב עלול לגרום לגירוי בעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט
את כל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי
הדברה .לבש כפפות גומי ,משקפי מגן ,מסכה וסרבל עם
שרוולים ומכנסים ארוכים .מנע מגע של התכשיר המרוכז
או התרסיס בעור ובידיים .אל תשאף את אדי התכשיר.
אין לאכול ,לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
רעילות לדבורים ולדגים :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
התכשיר רעיל מאד לדגים ולבעלי חיים ימיים.
הוראות שימוש
א .ריסוסי עלווה להדברת פטריות בעצי פרי ובפרחים:
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס במחצית כמות
המים הדרושה והפעל את העירבול .הוסף בהדרגה את
כמות התכשיר הדרושה אל מיכל המרסס והשלם את
יתרת המים תוך הקפדה על עירבול מתמיד.
ב .טיפולי הגמעה להדברת פטריות במלפפון .מוגבל ל3-
טיפולים בלבד בעונה:
הכנת התמיסה להגמעה :את הכמות השקולה של אוקטב
אופן היישום:
הגידול

המחלה

בוחשים ומרחיפים היטב בכלי נפרד .ממלאים במים את
מיכל ההגמעה בכמות שתספיק להגמעת מספר השתילים
המתוכנן .מפעילים את הבוחש ומוסיפים למיכל את התרחיף
של אוקטב.
הגמעת התכשיר :מתחילים בטיפול  10ימים לאחר
השתילה וממשיכים לטפל בהתאם לעוצמת הנגיעות
במרווח של אחת לשבועיים .מגמיעים את האוקטב בעזרת
מזרק מדידה ,בנפח של  50סמ"ק/צמח אל צוואר השורש
של המלפפון ,תוך כדי השקיה בטפטוף .יש לוודא מיקום
הטפטפת בצמוד לצמח.
יש להקפיד על ערבוב מתמיד במהלך הישימה .הגמע
את התכשיר מיד לאחר הכנתו .אין להלין תמיסת תכשיר
ליום המחרת .אין ליישם את התכשיר לשתילים הנמצאים
בתנאי עקה.
אזהרה :אין ליישם אוקטב למצעים מלאכותיים .יישום של
תכשירי פרוכלוראז למצע מלאכותי מנותק עלול להותיר
שאריות פרוכלוראז או מוצרי פרוק אחרים שיש בהם סיכון
לגידולים עוקבים במחזור.

אופן היישום

מינון או ריכוז

נפח
התרסיס

משמש,
 60( 0.06%ג'
1
מים) עד נגירה
ריסוס
רקבון חום (מוניליה)
שזיף ,שקד
ב 100-ליטר
1
שקד
עד נגירה
0.06%
ריסוס
נמשון השקד (פוליסטיגמה)
+0.06%
אוקטב
2
שקד
מרפאן  0.25%עד נגירה
ריסוס
גחלון (אנתרקנוז)
3
עיוות תפרחות, 4
200-100
מנגו
0.1%
ריסוס
ל'/ד'
קימחון המנגו
5
תות-שדה
0.2%
טבילה של השתילים
גחלון (אנתרקנוז)
עד נגירה
0.2%
ריסוס
דיפלודיית הענפים
ורד
עד נגירה
0.2%
ריסוס
מגלת ורודה בגבעולים
ציפורן
עד נגירה
0.2%
ריסוס
פייחת בגבעולים ובעלים
קוכיה
(פוזריום),
המלפפון
מגלת
 0.2-0.1ג'/צמח 50 6סמ"ק
הגמעה
מלפפון
גבעול זב (דידימלה)
לצמח

 .1לקבלת הדברה מיטבית של ריקבון חום (מוניליה) ונמשון
(פוליסטיגמה) מומלץ לרסס פעמיים :מוניליה (רקבון חום)
 ריסוס ראשון בתחילת פריחה ,ריסוס שני  12-10יוםלאחר מכן .נמשון (פוליסטיגמה)  -ריסוס ראשון בזמן
הליבלוב ,ריסוס שני  15-20יום לאחר מכן.
 .2גחלון (אנתרקנוז)  -ריסוס ראשון החל ב 30%-פריחה,
ריסוסים נוספים מדי  7-10ימים.
 .3יש ליישם אוקטב החל מתחילת הפריחה ועד לסיומה,
מדי  14יום .הפחתה בנגיעות תתבטא בעונה העוקבת .יש
להקפיד על סניטציה וסילוק תפרחות נגועות.
 .4יש ליישם טיפולי מניעה החל מתחילת הפריחה או לכל
המאוחר מהופעת נגיעות .יש לכלול במעקובת הטיפולים,
קוטלי פטריות בעלי מנגנון פעולה שונה.
 .5לפני השתילה טובלים את השתילים למשך  5-10דקות
בתרחיף בריכוז  .0.2%יש לערבב את התרחיף לפני כל טבילה.
 .6בהתאם לעוצמת הנגיעות.
שילובים :ניתן לשלב אוקטב עם מרפאן .אין לשלב עם
מרק קליפורני.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את
המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .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 מים למיניהם .יש לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה,

הטיפול האחרון

לפני הקטיף (ימים)

50
50
50
7
3

כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי
לאת הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בתום הריסוס יש להתקלח
במים ובסבון ולהחליף בגדים .בגדי ריסוס יש לכבס בנפרד
משאר הכבסים.
כניסה מחדש לשטח המטופל :הכניסה לשטח המטופל
מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במקום מוגן
ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה .הרחק ממגע ידם של
ילדים ואנשים לא מוסמכים .הקפד לבל יבוא התכשיר במגע
עם חומרי מזון או עם מספוא.
במקרה של התפזרות התכשיר :אסוף תכשיר שהתפזר
לכלי סגור (רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי) .לתכשיר
שהתפזר ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס
כאל פסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
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 או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור יש להסיר בגדים
מזוהמים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון.
במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף את העיניים במים נקיים
במשך  15דקות לפחות ולפנות לרופא.במקרה של בליעה
פנה לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות:
.04-8541900

