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קוטל פטריות מנגנון פיזיקלי

 5ליטר
תרכיז נוזלי SL
דטרגנט להדברת עובש אפור )בוטריטיס(
ועובש עלים )קלדוספוריום(
מכילFATTY ACID POTASSIUM SALT 340 g/l :

מס' הייצור מופיע על גבי האריזה
רישיון השירותים להגנת הצומח/95 :ה"צ1393/
רישיון השירותים להגנת הצומח לחקלאות אורגנית:
7094

מאושר לשימוש גם לחקלאות אורגנית

עדכון תווית11/2018 :

דרגת רעילות-IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

C

M

Y

CM

MY

CY

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!
אין לרסס בשעות החום
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
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לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי

ﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﳌﻨﺰﱄ  -ﻟﻼﺳﺘﻌامل اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻘﻂ
היצרן :זהר דליה
קיבוץ דליה ,ישראל
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משווק ע"י :ביו יום בע"מ .בזלת  ,2צור יגאל 4486200
www.bioyome.com
טל 072-2223280 :פקס153-9-7905105 :

קוטלי מחלות
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נאט  35הוא דטרגנט בלתי רעיל לאדם ולבעלי
דם חם ,המיועד להדברת מחלת העובש
האפור ) (Botrytis cinereaומחלת עובש
העלים )Fulvia fulva = Cladosporium
.(fulvum
התכשיר פועל כקוטל מגע בלבד .ללא פעילות
שאריתית .לתכשיר אין פעילות סיסטמית.
יש להתחיל את הריסוס כאשר הנגיעות עדיין
נמוכה מאוד .התמדה בריסוסי התכשיר ,תמנע
את אותן המחלות בצמחים .יש לשאוף לכיסוי
מלא של התכשיר משני צדי העלים .לשם כך
יש להשתמש בנפח תרסיס גבוה .מרססים
הפועלים בעזרת הדף – אוויר ,הם המתאימים
יותר למטרה זו.

הוראות שימוש:
אזהרות:
מסוכן בבליעה .התכשיר עלול לגרום לגירוי לעיניים ובעור
אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש וההכנה:
יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול בתכשירי
הדברה ,יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ,עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים ,נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
יש ללבוש כפפות ) PVCלפי תקן  (EN-374/3ומשקפי מגן עם
אטימה מהצד )לפי תקן .(EN-166
אל תאכל או תשתה בזמן העבודה ,אל תעשן בזמן העבודה.
הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור
ובעיניים.
סכנות לסביבה :מנע רחף וזרימת החומר או תשטיפיו למקורות
מים ולבריכות דגים .בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם וציפורים.
בעל רעילות נמוכה לדבורים .אין לרסס בשעות בהן הדבורים
פעילות.

אופן היישום:
הגידול

נגע

הריכוז

נפח תרסיס
)ל'/ד'(

טיפול אחרון
לפני קטיף )ימים(

עגבניות
)בבתי צמיחה(

עובש עלים
בוטריטיס

0.5%

100
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בזיל
)בבתי צמיחה(

בוטריטיס

0.5%

100
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הערות לטבלה :השימוש בתכשיר עלול לעודד הופעת חלפת בעגבניות .יש לשים לב להופעת המחלה ולנקוט
באמצעים להדברתה .אין לראות בטיפולים בנאט  35כטיפולים בלעדיים להדברת בוטריטיס ועובש עלים.
עיתוי הריסוס :הריסוס יעשה אחת לשבוע במשך עונת הגידול.
שילובים :מחוסר מידע אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.
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הכנת התרסיס :יש להשתמש במים שפירים
ולהכין את תמיסת הריסוס מיד לפני היישום .יש
להוסיף את הכמות הדרושה של התכשיר למיכל
המרסס ,בתום מילוי הכמות הרצויה של המים
ולהפעיל את המערבל .פעולת המערבל דרושה
לפרק זמן קצר בלבד לאחר מילוי המרסס .חל
איסור לרסס בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג )שרב,
קרה וכו'( ו/או על גידולים השרויים בעקה .בכל
מקרה של ספק ,יש להתייעץ עם בעל מקצוע.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים.
את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או
שאריות ממתקן הריסוס ,ממכל האיסוף 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 :בתום העבודה
התרחץ ,החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים
שלא כובסו .את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.
כניסה מחודשת לחלקה המרוססת
) :(Re-entryלאחר התייבשות התרסיס.
אחסון התכשיר :אחסן את התכשיר באריזתו
המקורית במחסן מוצל ונעול ,המיועד לאחסון
חומרי הדברה ,הרחק מהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים .הרחק ממקור הצתה.
שמור את האריזה סגורה היטב.

טיפול בתכשיר שנשפך :ספוג בעזרת חול או בנסורת לכלי
אטום וזרוק לפח האשפה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות שלוש
פעמים ,או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל
מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה
למיכל האשפה.
עזרה ראשונה:
בבמקרה של מגע התכשיר בעיניים ובעור ,יש לשטוף היטב
במים זורמים במשך  15דק לפחות.
במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות,
בי"ח רמב"ם ,חיפה04-7771900 :
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תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם
מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש
בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות ,והן לפי כל אופן שימוש אחר.
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