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אופן היישום:
כללי :התחל לרסס עם הופעת נגיעות בבוטריטיס .הריסוסים יימשכו כל עוד שוררים
תנאי אקלים המתאימים לפעילות הבוטריטיס ובהתאם להנחיות בסעיף מדיניות
ריסוסים למניעת התפתחות תנגודת .הריסוסים יינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא
של נוף הצמחים.
הוראות שימוש:
אזהרות :מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים
בשימוש בחומרי הדברה .יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד לכימיקלים
וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער .להשתמש בכפפות ניטריל
)לפי תקן  (EN-374/3ומשקפי מגן עם אטימה מהצד )לפי תקו  .(EN-166יש להקפיד
על שימוש במסיכת חצי פנים )תקן  (EN-140עם מסנן משולב )תקן  (EN-14387מסוג
 .ABEK-P3יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
אסור לאכול ,לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה :מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית ,עלול לגרום לנזק ארוך טווח
לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים .אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס:
 .1ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים ומפעילים את המערבל.
ֿ .2שמים את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך המסננת שבפתח המיכל.
 .3שוטפים את התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים .אין להפסיק את
פעולת מערכת הערבול מעת המילוי ועד גמר הריסוס.

מדיניות ריסוסים למניעת התפתחות תנגודת :אין לטפל במיתוס יותר מ3-
ריסוסים בעונה .בגידולים בהם מקובלים טיפולים רציפים להדברת בוטריטיס יש
לשלב מיתוס בתוכנית הטיפולים .אין לטפל במיתוס ברציפות; לאחר טיפול
במיתוס יינתנו שני טיפולים בתכשירים אחרים להדברת בוטריטיס ,אשר להם
ממנגנון פעולה שונה.
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*מאושר לזנים:
ורד :אירופה ,יגואר ,מרצדס ,פריסקו ,פרופיטה ,גבריאלה ,פברוטי,
קונפטי ,רוול ,ברקאורל ,פירסטרד ,אוסיאנה ,למבדה ,אסקימו .ליזיאנטוס :ויולט,
פיור וויט.
אסטר :סאן קרלו.
ציפורן :אטור ,קווין למבדה ,סרג'יו אדום ,דלפי לבן ,מרידונה צהוב,
צ'או בונקו ,באצ'ו ,אורנג' מג'יק.
שושן :מג'יק בלנש.
פרח שעווה :פטיקוט ,סגול ,אורכיד ,סנופלקט.
לימוניום :לבנדר ורוד.
שילובים:
בגידולים הבאים ניתן לשלב מיתוס עם התכשירים המפורטים להלן בכפוף
לתוויות שלהם:
בצל )זנים :מיקדו ,אדום ואורלנדו  :(686מובנטו .100
מלפפון :דיינון ,מנצידן ,קוציד  ,101אופיר ,ורטימק.
עגבנייה :מנצידן ,קוציד  ,101אופיר ,ורטימק.
תות שדה :אופיר ,סנסור ,ורטימק.
גפן )סופרייר ,סולטנינה( :דורסן ,סימבוש.
בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם 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 הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים
למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה,
כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :במקרה של מגע יש לרחוץ היטב את המקום עם
מים וסבון .עם גמר הטיפול ,יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו
גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים .יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את
ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח :עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח.
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות
לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון :לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד
בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
טיפול בחומר שנשפך :חומר שנשפך ,יש לאסוף לתוך כלי אטום ולהעבירו לאתר
הפסולת הרעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה :במקרה של חשד להרעלה ,הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו
במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא ,והצג בפניו תווית זו.
במקרה של בליעה יש לפנות הנפגע לרופא .במקרה של זיהום בעיניים ,יש
לשטוף במים זורמים נקיים במשך  15דקות ולפנות לרופא .במקרה של זיהום
העור ,רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ,בית חולים רמב"ם ,טלפון
מס' .04-7771900

