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בוגירון

 250ת"מ

תרכיז מתחלב

BOGIRON 250 EC
E m u ls if ia b le C o n c e n t r at e

לפני השימוש הוצא התוית המצורפת ע"ג האריזה וקרא בעיון.
כללי :בוגירון הוא קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות
נוף אחרות בגידולי שדה ,מטע ,ירקות ופרחים.

דרגת רעילות  -מסוכן (.)IV
דליק
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התוית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
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מכיל 250 :גרם  DIFENOCONAZOLEבליטר.

לא לשימוש ביתי

מס׳ או״ם3082 :
רשיון הגנה״צ מס׳ / 04 :הצ 1794 /
היצרן :ד״ר מירון חרושת כימית בע״מ
רח׳ יוסף לוי  ,3מפרץ חיפה  26110טל04-8721464 .

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
רח' החרש  ,4הוד השרון 45240
טל ,09-7626257 .פקס09-7626327 .
מען למכתבים :ת.ד 10 .ת"א 61000

תכולה 5 :ליטר

הגידול

המחלה

המינון (ב / )%-הריכוז (סמ״ק לדונם)
ריסוס לנגירה
(מעל  100ל׳/ד׳)

ריסוס בנפח
נמוך
(עד  100ל׳/ד׳)

מועד אחרון
לטיפול
(ימים לפני קטיף)

הערות

כותנה

חלפת

50

30

גזר

חלפת

75

7

תפוח-אדמה

חלפת

75-50

14

המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים למחלה ,כמו :אלפא ,ניקולה ,אגריה ,רוזוול,
ראסט-בורבנק וקוסמוס.

שום

סטמפיליום

75

30

הריסוס נגד סטמפיליום יפחית גם את הנגיעות במחלת החילדון.

בצל ,עירית ,בצל ירוק

סטמפיליום

75

30

בשילוב עם קוטלי תריפסים למניעת “הלבנת קש״.

חימצה

אסקוכיטה

50-30

7

בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון  50סמ״ק/ד׳.

עובש עלים קמחונית

 100( 0.1%סמ״ק ל100-
ליטר מים)

100

7

רסס מדי  14-7יום לפי עוצמת הנגיעות.

חלפת

 50( 0.05%סמ״ק ל100-
ליטר מים)

50

7

עגבניה

בוגירון ינתן בכל טיפול שני לסרוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת .בנגיעות
נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע .בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את
הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע .הריסוס  -לאחר ההשקייה.

אבטיח לגרעינים

חלפת

75

14

ברוקולי

חלפת

75

21

רסס מדי שבוע

סלק

צרקוספורה

50

21

רסס מדי שבוע

גיפסנית

קמחון

50

ציפורן

חלפת

100-75

פרח השעווה

חלפת קמחונית

זית

עין הטווס

שסק

גרב

תפוח

גרב ,קמחון בזן ענה
רקבון בית הגרעינים

אפרסק
נקטרינה

קמחון

אפרסמון

חלפת

תבלינים:
כוסברה ,שמיר ,אורגנו ,מנטה,
רוזמרין ,פטרוזיליה ,קורנית,
בזיל ,טרגון ,רוקולה
סלרי עלים
מרווה

צרקוספורה
חלפת

50

קמחון

בוגירון

דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים ,ובייחוד הפנימיים.
90

נותנים  3-2ריסוסים בחודשים נובמבר ,דצמבר ופברואר .הטיפולים ייעשו
לאחר המסיק.

14
14

 15( 0.015%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
 20( 0.02%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
 50( 0.05%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
-

בזנים :סטפני ,טוני אדום ,רויאלט ,אוולין ,סמארטי ,קרינה ,ליאור וברברה.
המינון הנמוך מיועד לטיפולי מניעה ,ובעצמות מחלה נמוכות.

45
20
45
50

14

50

20
14

רסס מדי  14-7יום לפי עוצמת הנגיעות.
המינון הגבוה  -לקמחון.
יש לשלב עם מרפאן  500בריכוז  .0.25%יש לתת  3-2ריסוסים בזמן
הפריחה .הראשון  -בתחילת פריחה ,ואח״כ  -כל  6ימים ,בהתאם
להתקדמות הפריחה.
רסס בהגיע השריגים לאורך  20-10ס״מ .בזן קריניאן (ובזנים רגישים
אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים ל 10-ס״מ.
בסוף פריחה רסס  2ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון בפרי.
בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה .הריסוס יפחית גם
את הנגיעות בחלדון.
יש לרסס לפני הגשמים.
רסס מדי שבוע.

BOGIRON 2
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גפן

קמחון

 50( 0.05%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
 50( 0.06%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
 50( 0.01%סמ״ק ל100-
ליטר מים)
0.02%-0.01%
( 20-10סמ״ק ל100-
ליטר מים)
 50( 0.02%סמ״ק ל100-
ליטר מים)

מומלץ לרסס מדי שבוע .הריסוסים יפחיתו חלפת ()Alternaria Alternata
בפרחים פתוחים .אין לרסס בחודשים דצמבר-פברואר.

הוראות שימוש:
אזהרה :החומר דליק ואין לאחסנו בטמפרטורות מעל  35מעלות צלזיוס.
אמצעי זהירות :יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה .יש להימנע מבליעת התכשיר
ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים .הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר .לאחר מכן הוסף את
יתרת המים.
נפח התרסיס :בכותנה  10ל׳/דונם ,בירקות  20-50ל׳/דונם ,בפרחים  30-100ל׳/דונם ובמטעים  50-200ל׳/דונם בהתאם לגודל העצים.
שילובים :בכותנה ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם סופרציד ת״מ ,אפלורד ת״ר ,טלסטאר ת״מ ,מוליט ת״ר ,מץ׳ ת״מ ,ואטברון ת״מ .בגזר ניתן לשלבו
עם פרודקס תמרון ת״נ ,פרותר ת״נ ,וורטימק ת״מ אפוגן ת״מ ומוליט ת״ר .בגפן ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם דורסן ,פירינקס ת״מ ,סימבוש ת״מ,
טיטאן ת״מ ,נובתיון ,פניטקס ת״מ ,מרשל ת״מ ודלטנט ת״מ .בעגבניה ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם ורטימק ת״מ ,טריגרד א״ר ,מץ ת״מ ,מוליט ת״ר
ועם דיויפאן ת״מ .בפרחים ניתן לשלב בוגירון עם מוליט ת״ר .בחימצה ניתן לשלב בוגירון עם דואל ת״מ ועם גאלאנט סופר ת״מ .בשאר הגידולים
יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.
עזרה ראשונה :במקרה של התזת החומר על הגוף רחוץ היטב במים וסבון .במקרה של מגע ישיר בעיניים יש לשטוף היטב  51דקות במים זורמים
ולפנות לרופא .במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תוית זאת.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס .יש לפשוט את הבגדים לאחר
הריסוס ולכבסם.
השמדת אריזות :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 שאישר השר לאיכות הסביבה.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת
חובב.
ניקוי המרסס :שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו .רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של  50.0%ע״י הפעלת
כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים .יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקורות
מים.
איחסון :אחסן במקום נעול ,קריר ,מאוורר ויבש המיועד לאיחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים,
הרחק ממזונות האדם והחיה.
כניסה מחדש :אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס.
מידע לרופא :הטלפון של מרכז המידע בהרעלות בבי״ח רמב״ם הוא04-8541900 :
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דרגת רעילות  -מסוכן ()IV
מס' או"ם3082 :
רשיון הגנה"צ מס' / 04 :הצ 1794 /

תכולה 5 :ליטר

סדרת יצור
Batch No.

היצרן:
ד"ר מירון חרושת כימית בע"מ,
רח' יוסף לוי  ,3מפרץ חיפה  26110טל04-8721464 .

בוגירון

BOGIRON 3

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
רח' החרש  ,4הוד השרון 45240
טל ,09-7626257 .פקס09-7626327 .
מען למכתבים :ת.ד 10 .ת"א 61000

