תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם
היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

מילבנוק מופק מתוצרי תסיסה של סטרפטומיצס ופועל כרעל מגע וקיבה .לתכשיר
פעילות טרנסלמינארית .לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים.
אזהרות :התכשיר עלול לגרות את העיניים והעור .הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר
וממגע ישיר בעור ובעיניים .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה .התכשיר
דליק  -הרחק ממקורות אש.
אמצעי זהירות :לבש כפפות גומי ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז ובזמן הריסוס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים .הימנע מרחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הערות לטיפול :כדי למנוע עמידות דאג להשתמש במילבנוק חליפות עם תכשירים
בעלי מנגנון פעולה אחר .אין לרסס צמחים בעקה .אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין,
קרה וכדומה) .על מנת למנוע פירוק מזורז ע"י אור יש לרסס בשעות הערב עד שעות
הבוקר המוקדמות.

הוראות השימוש:
הגידול

הדרים
פרט לפומלו
ופומלית*

המזיק

המינון

עש מנהרות
ההדר

0.06%
( 60סמ"ק
ל100 -
ליטר מים)
0.03%
( 30סמ"ק
ל 100 -ל'
מים)
0.1%

אקרית אדומה
מזרחית
תפוח עץ ,אגס אקרית אירופית,
אקרית צהובה
של נשירים

* מחשש לצריבות בעלווה.

נפח
התרסיס
הרטבה
מלאה

200-100
ל'/ד'
לפי גודל
העצים

הערות
יש לשלב שמן
אולטרא-פיין או
לבנולה בריכוז
500( 0.5%
סמ"ק ל100 -
ליטר מים)

ימי המתנה
לפני
הקטיף
7
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הגידול

המזיק

המינון

נפח התרסיס

הערות

ימי המתנה
לפני
הקטיף

מלפפון,
מלון
------------אבטיח
-------------חציל ,פלפל

אקרית
אדומה
מצויה

פלפל

אקרית
העיוותים

100
סמ”ק/ד’

מלון

מנהרן
החממות

 100-30ל’/ד’
100
סמ”ק/ד’ או מעל 100
או  0.1%ל’/ד’

עגבנייה

 100-30ל’/ד’ יש לשלב שמן אולטרא-פיין 3
100
אקרית
בריכוז  500( 0.5%סמ”ק
סמ”ק/ד’ או
אדומה
או  0.1%מעל  100ל’/ד’ ל 100 -ל’ מים) או EOS
מצויה
בריכוז 1( 1%ל’100/ל’ מים
לפי הרישוי של התכשיר
-------------המשולב.
טוטה
--------------------------אבסולוטה,
יש לשלב  EOSבריכוז 1%
מנהרן
( 1ל’ 100/ל’ )
החממות

ציפורן**

יש לשלב שמן אולטרא-פיין -
בריכוז  500( 0.5%סמ"ק
ל 100-ל’ מים)

אקרית
אדומה
מצויה

 100-30ל'/ד' יש לשלב שמן אולטרא-פיין 4
100
בריכוז  500( 0.5%סמ"ק
סמ"ק/ד' או
------או  0.1%מעל  100ל'/ד' ל 100 -ל’ מים) או EOS
2
בריכוז 1( 1%ל'100/ל'
-----מים לפי הרישוי של
3
התכשיר המשולב.

0.12%
(120
סמ"ק
ל 100-ל’
מים)

 100-30ל’/ד’

הרטבה מלאה

יש לשלב  EOSבריכוז 1%
(1ל’100/ל’ מים לפי הרישוי
של התכשיר המשולב.

3
4

** מילבנוק נבדק בזנים :סטנדרט ,וולגרי.
בזנים אחרים צריך לבדוק בטיחות הריסוס על מספר קטן של צמחים.
שילובים :בירקות ניתן לשלב עם ספיידר לפי הרישוי של התכשיר המשולב.

אגן

מיוצר ע”י חברת MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
Shiodome City Center, 1-5-2, HIGASHI-SHIMBASHI
Minato-ku, Tokyo 1057117, Japan

ماجالن

פתח כאן

בגמר השימוש
ציוד הריסוס :ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי חרקים בנפח התרסיס הדרוש.
הכנת התרסיס :ממלאים את מכל המרסס עד מחציתו במים ,מפעילים בחישה ומכניסים
את כמות התכשיר הדרושה למכל המרסס .משלימים את כמות המים הנחוצה ,תוך בחישה
מתמדת וממשיכים להפעיל בחישה עד לסוף הריסוס.
בגמר הריסוס :יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ניקוי המרסס :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 ,ממכל 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 :בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה.
הכניסה מחדש לשטח מטופל 24 :שעות מתום הריסוס.
אחסון :אחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק מהישג
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.
חומר שנשפך :שפוך עליו חול כדי לספגו ,אסוף והעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף מכלים שהתרוקנו שלוש פעמים במים והוסף את מי השטיפה
לתרסיס שבמכל המרסס .בתום השטיפה ,נקב חורים בתחתית ודפנות המכלים הריקים
והשלך למכל האשפה.
עזרה ראשונה :רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר .אם חדר חומר לעיניים -
שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא .במקרה של בליעה פנה את הנפגע
לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8529205

מילבנוק

ميلبنوك Milbeknock

תרכיז מתחלב

Milbemectin 9.3 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה

קוטלי מזיקים

קוטל חרקים ואקריות
קבוצת IRAC 6

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2000 :הגה"צ1535/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור :חברת מיטסוי ,יפן
שיווק :אדמה-אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם
היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

מילבנוק מופק מתוצרי תסיסה של סטרפטומיצס ופועל כרעל מגע וקיבה .לתכשיר
פעילות טרנסלמינארית .לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים.
אזהרות :התכשיר עלול לגרות את העיניים והעור .הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר
וממגע ישיר בעור ובעיניים .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה .התכשיר
דליק  -הרחק ממקורות אש.
אמצעי זהירות :לבש כפפות גומי ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז ובזמן הריסוס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים .הימנע מרחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הערות לטיפול :כדי למנוע עמידות דאג להשתמש במילבנוק חליפות עם תכשירים
בעלי מנגנון פעולה אחר .אין לרסס צמחים בעקה .אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין,
קרה וכדומה) .על מנת למנוע פירוק מזורז ע"י אור יש לרסס בשעות הערב עד שעות
הבוקר המוקדמות.

הוראות השימוש:
הגידול

הדרים
פרט לפומלו
ופומלית*

המזיק

המינון

עש מנהרות
ההדר

0.06%
( 60סמ"ק
ל100 -
ליטר מים)
0.03%
( 30סמ"ק
ל 100 -ל'
מים)
0.1%

אקרית אדומה
מזרחית
תפוח עץ ,אגס אקרית אירופית,
אקרית צהובה
של נשירים

* מחשש לצריבות בעלווה.

נפח
התרסיס
הרטבה
מלאה

200-100
ל'/ד'
לפי גודל
העצים

הערות
יש לשלב שמן
אולטרא-פיין או
לבנולה בריכוז
500( 0.5%
סמ"ק ל100 -
ליטר מים)

ימי המתנה
לפני
הקטיף
7
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הגידול

המזיק

המינון

נפח התרסיס

הערות

ימי המתנה
לפני
הקטיף

מלפפון,
מלון
------------אבטיח
-------------חציל ,פלפל

אקרית
אדומה
מצויה

פלפל

אקרית
העיוותים

100
סמ”ק/ד’

מלון

מנהרן
החממות

 100-30ל’/ד’
100
סמ”ק/ד’ או מעל 100
או  0.1%ל’/ד’

עגבנייה

 100-30ל’/ד’ יש לשלב שמן אולטרא-פיין 3
100
אקרית
בריכוז  500( 0.5%סמ”ק
סמ”ק/ד’ או
אדומה
או  0.1%מעל  100ל’/ד’ ל 100 -ל’ מים) או EOS
מצויה
בריכוז 1( 1%ל’100/ל’ מים
לפי הרישוי של התכשיר
-------------המשולב.
טוטה
--------------------------אבסולוטה,
יש לשלב  EOSבריכוז 1%
מנהרן
( 1ל’ 100/ל’ )
החממות

ציפורן**

יש לשלב שמן אולטרא-פיין -
בריכוז  500( 0.5%סמ"ק
ל 100-ל’ מים)

אקרית
אדומה
מצויה

 100-30ל'/ד' יש לשלב שמן אולטרא-פיין 4
100
בריכוז  500( 0.5%סמ"ק
סמ"ק/ד' או
------או  0.1%מעל  100ל'/ד' ל 100 -ל’ מים) או EOS
2
בריכוז 1( 1%ל'100/ל'
-----מים לפי הרישוי של
3
התכשיר המשולב.

0.12%
(120
סמ"ק
ל 100-ל’
מים)

 100-30ל’/ד’

הרטבה מלאה

יש לשלב  EOSבריכוז 1%
(1ל’100/ל’ מים לפי הרישוי
של התכשיר המשולב.

3
4

** מילבנוק נבדק בזנים :סטנדרט ,וולגרי.
בזנים אחרים צריך לבדוק בטיחות הריסוס על מספר קטן של צמחים.
שילובים :בירקות ניתן לשלב עם ספיידר לפי הרישוי של התכשיר המשולב.

אגן

מיוצר ע”י חברת MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
Shiodome City Center, 1-5-2, HIGASHI-SHIMBASHI
Minato-ku, Tokyo 1057117, Japan

ماجالن

פתח כאן

בגמר השימוש
ציוד הריסוס :ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי חרקים בנפח התרסיס הדרוש.
הכנת התרסיס :ממלאים את מכל המרסס עד מחציתו במים ,מפעילים בחישה ומכניסים
את כמות התכשיר הדרושה למכל המרסס .משלימים את כמות המים הנחוצה ,תוך בחישה
מתמדת וממשיכים להפעיל בחישה עד לסוף הריסוס.
בגמר הריסוס :יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ניקוי המרסס :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 ,ממכל 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 :בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה.
הכניסה מחדש לשטח מטופל 24 :שעות מתום הריסוס.
אחסון :אחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק מהישג
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.
חומר שנשפך :שפוך עליו חול כדי לספגו ,אסוף והעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף מכלים שהתרוקנו שלוש פעמים במים והוסף את מי השטיפה
לתרסיס שבמכל המרסס .בתום השטיפה ,נקב חורים בתחתית ודפנות המכלים הריקים
והשלך למכל האשפה.
עזרה ראשונה :רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר .אם חדר חומר לעיניים -
שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא .במקרה של בליעה פנה את הנפגע
לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8529205

מילבנוק

ميلبنوك Milbeknock

תרכיז מתחלב

Milbemectin 9.3 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה

קוטלי מזיקים

קוטל חרקים ואקריות
קבוצת IRAC 6

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2000 :הגה"צ1535/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור :חברת מיטסוי ,יפן
שיווק :אדמה-אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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