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אקרובט

أكروبات | Acrobat ® 69 WG
גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granules

להדברת כשותית בדלועיים,
בגפן ובתבלינים וכמשון
בתפוח-אדמה ובעגבניה

מכילMancozeb 60% :
Dimethomorph 9%

קוטל
פטריות

fungicide

מס' אצווה ותאריך
ייצור יכולים להופיע
בכל מקום על התווית
או על האריזה.
Batch number and
production date can
be printed anywhere
on the label or
packaging.
® סימן מסחרי רשום של
חברת BASF
לימבורגרהוף ,גרמניה
מיוצר ע"י :חברת BASF

איטליה

1

ק"ג

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

11341720219

עידכון תווית02/21019 :

בעל הרשיון והמשווק:
כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש 4
הוד השרון45240 ,
טל'09-7626372 :
פקס'09-7626327 :
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אקרובט

קוטל
פטריות

أكروبات | Acrobat ® 69 WG

fungicide

גרגרים רחיפים | Water Dispersible Granules

להדברת כשותית בדלועיים ,בגפן ובתבלינים
וכמשון בתפוח-אדמה ובעגבניה
מכילMancozeb 60% :
Dimethomorph 9%

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3082 :
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת/05 :הצ1814/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج
® סימן מסחרי רשום של חברת ,BASF
לימבורגרהוף ,גרמניה
מיוצר ע"י :חברת  ,BASFאיטליה
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626372 :פקס'09-7626327 :

מס' אצווה ותאריך ייצור
יכולים להופיע בכל מקום
על התווית או על האריזה.
Batch number and
production date can be
printed anywhere on
the label or packaging.

1

ק"ג
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כללי :אקרובט הוא תערובת של קוטל הפטריות דימטומורפ
וקוטל הפטריות הכללי מנקוזב .דימטומורפ חודר אל תוך רקמת
הצמח ומדביר את הפטריה בתוך העלה או הגבעול.
מנקוזב אינו חודר לצמח ומשמש כחומר פרוטקטנטי .לשני
החומרים מנגנון פעולה שונה על הפטרייה .דימטומורפ יעיל
כנגד גזעים עמידים לרידומיל ולתכשירים אחרים מאותה קבוצה
(פניל-אמידים).
למניעת פיתוח עמידות לדימטומורפ ,אין לרסס ברציפות
באקרובט אלא לרסס מדי פעם גם בחומרים אחרים מקבוצות
אחרות.
הוראות השימוש:
אזהרות :עלול להזיק בבליעה ,עלול להזיק בשאיפה ,עלול לגרום
לתגובה אלרגית בעור .חשוד כפוגע בעובר.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים
בשימוש בתכשירי הדברה ,מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר
המרוכז או רחף התרסיס ,מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים .יש
חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים
וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
יש להשתמש בכפפות מסוג ניטריל לפי תקן ( .)EN-374/3יש
להשתמש במסיכת חצי פנים תקן ( )EN-140עם מסנן ()EN-14387
מסוג  ABEK-P3ונדרשים משקפי מגן תקן (.)EN-166
סכנות לסביבה :החומר רעיל מאוד ליצורים שוכני מים ועלול
לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית .רעילות נמוכה לדבורים.
יש למנוע את הגעת החומר או התרסיס או מי השטיפה של
האריזות למקורות מים כלשהם.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי חציו במים .הפעל את
המערבל .יש לערבב את כמות התכשיר המתאימה בתוך כמות
קטנה של מים בכלי נפרד .את התערובת המתקבלת שופכים
למיכל המרסס .לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה
תוך ערבול מתמיד .הקפד על ערבול מתמיד עד גמר הריסוס.
בכל מקרה של ערבוב עם תכשיר נוסף יש להמס תחילה את
אקרובט ג“ר היטב במים ורק אחר כך להוסיף את החומר הנוסף,
למעט במקרה של ערבוב עם אופיר  2000ת“ש ,שם יש להמס
תחילה את אופיר.
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אופן היישום:
מועד
אחרון
המינון
לריסוס
(ג‘/לד‘)
הערות
הגידול המחלה
לפני
או הריכוז
אסיף
(ב)%-
(ימים)
מרססים מדי
3
תפוח אדמה ,כמשון שילוב אקרובט
 9-7ימים
עם רידומיל גולד
עגבניה
בהתאם
:MZ
לעוצמת
אקרובט + 225
המחלה.
רידומיל גולד MZ
 75ג'/לד'.
שילוב אקרובט
עם ויטן
 45ג"ר:
אקרובט + 200
ויטן במינון 70-
 60ג'/לד'.
מלפפון
(בחממה
ובשטח
פתוח) ,מלון,
קישוא

כשותית

200

3

מרססים מדי
 9-7ימים
בהתאם
לעוצמת
המחלה.

גפן

כשותית

0.3%-0.2%

14

המינון הנמוך
 לטיפולימניעה ,לפני
הופעת
המחלה.
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הגידול

המחלה

המינון
(ג‘/לד‘)
או הריכוז
(ב)%-

תבלינים:
בזיל ,מנטה,
מרווה,
קורנית,
רוזמרין,
טרגון,
מיורם,
מליסה,
פטרוזיליה,
שמיר,
כוסברה,
רוקולה,
בצל ירוק,
כרפס עלים,
רוקט,
מיזונה,
תרד,
עלי סלק
(צ'ארד) עלי
סלק אדום
(רד צ'ארד
ובולס בלד)
ועלי תת
סוי

כשותית

200

מועד
אחרון
לריסוס
לפני
אסיף
(ימים)
7

הערות

שילובים :ניתן לשלב אקרובט עם ורטימק ת“מ ,פלינט ג“ר,
טריגרד א“ר ,מץ‘ ת“מ ,מוליט ת“ר ,סקור ת“מ ,אופיר ת“ש ,אורון
ת"מ ,ביפידן ת“מ ,ויטן ג“ר ,רידומיל גולד  MZג“ר וסיני ג“ר.
5
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נפח תרסיס:
בירקות ובתפוח-אדמה  -מרססים בנפח של  50-30ליטר לפי
גודל נוף הצמחים.
בגפן  -מרססים בנפח  150-100ליטר כדי הרטבת העלווה הצעירה
או האשכולות הצעירים.
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני
ואחרי הריסוס .רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז
 .0.05%יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו
שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקורות מים.
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 על ידי המשרד להגנת הסביבה,
כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי
לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ היטב פנים וידיים במים ובסבון.
החלף בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד בגדי עבודה עם סבון/
דטרגנט .אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש ( :)Re-Entryניתן להיכנס לשטח המרוסס
עם מיגון אישי מתאים (ראה פרק 'אמצעי זהירות') מיד עם
התייבשות טיפות התרסיס .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות
יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה
מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון :אחסן במקום נעול ,קריר ויבש המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים
ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחי.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או
בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר
שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת
וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
6
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טיפול באריזות ריקות :יש לנער היטב את השאריות שבאריזה
לתוך מיכל המרסס ולהשליח את האריזה לאשפה.
עזרה ראשונה:
 ‰במקרה של מגע עם העור ,הסר את הבגדים המזוהמים ,רחץ
את העור והשערות במים ובסבון.
 ‰במקרה של מגע עם העיניים ,רחץ מייד בזרם מים חלש למשך
 10דקות תוך שטיפה טובה של העפעפיים .אם הכאב בעיניים
ממשיך ,יש להתייעץ עם רופא עיניים.
 ‰במקרה של בליעה ,יש לתת לנפגע לשתות מים ולפנות את
הנפגע לרופא.
 ‰במקרה של הרעלה ,פנה את הנפגע לרופא .והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם,
חיפה.04-7771900 :

עצור! שמוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק
לבריאות ולסביבה .קרא את התווית בתשומת לב ופעל
בהתאם להוראות.
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אקרובט

أكروبات | Acrobat ® 69 WG
גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granules

להדברת כשותית בדלועיים,
בגפן ובתבלינים וכמשון
בתפוח-אדמה ובעגבניה

מכילMancozeb 60% :
Dimethomorph 9%

קוטל
פטריות

fungicide

מס' אצווה ותאריך
ייצור יכולים להופיע
בכל מקום על התווית
או על האריזה.
Batch number and
production date can
be printed anywhere
on the label or
packaging.
® סימן מסחרי רשום של
חברת BASF
לימבורגרהוף ,גרמניה
מיוצר ע"י :חברת BASF

איטליה

בעל הרשיון והמשווק:
כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש 4
הוד השרון45240 ,
טל'09-7626372 :
פקס'09-7626327 :

1

ק"ג

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

11341720219

