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עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע בעיניימ שטופ היטב במימ זורמימ במשכ  15דקות
לפחות .פנה לרופא אמ הגירוי נמשכ.
• במקרה של נשימת עננ התר י העבר את הנפגע לאוויר צח.
• במקרה של מגע בעור ,שטופ היטב במימ ו בונ.
• במקרה של בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מ ' הטלפונ של המרכז הארצי לטיפול בהרעלות ,בי"ח
רמב"מ .04-7771900
הודעה חשובה :כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם .עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע
גורמים רבים שאינם בשליטתנו ,כגון מזג אויר ,סוג הקרקע ,תנאי הגידול ,אופן
האחסנה ואופן השימוש במוצר .לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק,
ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.
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לטיפול בפקעות תפוחי אדמה בנפח נמוכ ובפ הזריעה
מכיל 100 :גרמ בליטר Fludioxonil
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש
יש לנער היטב לפני השימוש
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מנגנונ פעולה
קבוצת FRAC
משפחה כימית
מעכב מעבר אותות פנילפירולימ
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תאריכ עידכונ03/2018 :

 - */שימוש בתכשיר על פי התווית הפחית הנגיעות במיני פוזריומ
המחוללימ ריקבונ יבש והלמינטו פוריומ המחולל כתמי כ פ בפקעות
תפוחי-אדמה.
הערה  -יש לדייק במינונ ,חריגה עלולה לגרומ לעיכוב בהצצה.
אחונ זרעימ המטופלימ בואל :יש לאח נ פקעות תפוחי אדמה לזרעימ
המטופלימ בואל במיכל מ ומנ ובנפרד מחומרי מזונ ומ פוא.
בשומ מקרה ,אינ להשתמש בתפוחי אדמה המטופלימ עמ ואל לצריכת
אדמ או להאב ת בע"ח.
בגמר השימוש
ניקוי המר :בגמר הרי ו יש לרוקנ את המיכל מהשאריות בהתאמ
וכל חלקיו
להנחיות ל ילוק תשטיפימ .אחר ככ יש לשטופ את המר
במימ ודטרגנט .את התשטיפימ יש ל לק בהתאמ להנחיות ל ילוק
תשטיפימ.
ילוק תשטיפימ :אינ לרוקנ ולשטופ תכשירימ או שאריות ממתקנ רי ו ,
ממיכל אי ופ או ממתקנ אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגימ ואל מקורות
ומקווי המימ למיניהמ .יש ל לק תשטיפימ בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת ה ביבה ,כגונ רי ו בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפ ולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה החלפ בגדימ והתרחצ היטב
במימ ו בונ .כב את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכבי ה.
מועד כניה מחדש לשטח שטופל :לאחר התייבשות התר י .

אחונ :אח נ את התכשיר באריזתו המקורית במקומ מוצל ,יבש
ומאוורר המיועד לאח ונ חומרי הדברה .אח נ בנפרד מחומרי מזונ,
מ פוא ומהישג ידמ של ילדימ ואנשימ בלתי מו מכימ .המנע מלאח נ
ואל בטמפ' מעל ל 30oC -ומתחת ל.-10oC -
טיפול בתכשיר שנשפכ :יש לה פיג בחול או בנ ורת ,לשמור בכלי
גור ובמקומ נעול עד עד ל ילוקו לאתר השמדה מאושר.
טיפול באריזות ריקות :יש לשטופ את המיכל היטב שלוש פעמימ,
לנקב את האריזה ולהשליכה
לשפוכ את התשטיפימ למיכל המר
לאשפה.

28/3/2018
כללי:

ואל הינו קוטל פטריות המיועד להדברת פטריות המועברות בקרקע ועל
גבי זרעי תפוחי אדמה .לתכשיר טווח פעילות רחב .החומר הפעיל בתכשיר
ירנגה.
הינו נגזרת של רעלנ טבעי המיוצר על ידי החיידק פ אודומונ
החומר משתייכ לקבוצה הכימית  -פנילפירול.
טווח פעילות :מדביר ריזוקטוניה ולני והלמינטו פוריומ )מחולל מחלת
כתמי כ פ( בפקעות תפוחי אדמה .כמו כנ ,התכשיר הראה פעילות
להפחתת הנגיעות במיני פוזריומ )מחוללי ריקבונ יבש( ובקוליטוטריכומ
בפקעות תפו"א.
גזעימ עמידימ :נוכחות גזעימ עמידימ של הפטריות הלמינתו פוריומ
וריזוקטוניה לחומר הפעיל  Fludioxonilעלולה לפגומ ביעילות הטיפול.
למניעת תופעות העמידות מומלצימ שילובימ אחרימ עמ קוטלי פטריות
אחרימ ,בעלי מנגנונ פעולה שונה .אינ ליישמ ואל יותר מפעמ אחת בעונה.
במזרע תווי אינ לטפל בואל בזרעימ מייצור מקומי ,שפקעות האמ שלהנ
קיבלו חיטוי באותו תכשיר במזרע אביבי .מאחר ולא ניתנ לצפות מראש את
מופע הגזעימ העמידימ והתפשטותמ אינ היצרנ אחראי לנזקימ העלולימ
להיגרמ בשל ככ.

הוראות שימוש
אזהרות:

התכשיר מ וכנ בבליעה ,יש להשתמש בהתאמ לאמצעי הזהירות הנהוגימ
בשימוש בתכשירי הדברה.

אמצעי זהירות ומיגונ:

• נקט בתכשיר בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי
הדברה.
• בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת התרסיס ויישומו( יש ללבוש בגדי
עבודה ארוכימ ,נעלי עבודה גורות ,כפפות גומי ) ,(EN 374/3משקפי
מגנ ) (EN 166ומ יכת חצי פנימ ) (EN 140עמ מ ננ משולב
) EN 14387מ וג .(ABEK-1 P3
• המנע משהייה בענן התרסיס.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר.

כנות לביבה:

• אינו רעיל לדבורים.
• התכשיר רעיל מאוד לחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה
המימית .מנע זרימה ורחפ לבריכות דגימ ולמקורות מימ.
אופנ היישומ:
א .לחיטוי פקעות תפוחי אדמה בנפח נמוכ )(L.V
• שיטת היישומ בנפח נמוכ )(L.V
יישומ ואל לחיטוי זרעימ נעשה במערכת זרימה .ואל מיושמ כעננ תר י
המיוצר בפומיות הידראוליות או בכו יות חרור בתוכ תא ערפול דרכנ
"זורמימ" הזרעימ תוכ כדי גלגול תופי חרור או מצע מרחפ לציפוי.
יש לבצע כיול נפרד עבור ואל המיושמ בכל אחת מהשיטות הנ"ל ולא
להשתמש בהמלצות לתכשירימ אחרימ.
חיטוי פקעות תפוחי אדמה המיועדימ לזרעימ ,יבוצע ע"י רי ו התכשיר
בפומיות הדראוליות או בפומיות חרור מעל פקעות הזורמות על מ וע
תוכ גלגול ,או מורכבות במכונת הזריעה .ניתנ ליישמ תכשיר מדולל או בלתי

מדולל ,ככ שיתקבל מרבצ של  500-700טיפות ל מ"ר של שטח קליפה.
הזרעימ חייבימ להיות נקיימ מאדמה בשעת החיטוי .כמו כנ ,יש להבטיח
ניקוי מערכות החיטוי ולוודא שהציפוי בואל אינו משנה את פיקת
הזרעימ במזרעה ולכייל אותה בהתאמ.
חיטוי פקעות בנפח נמוכ )(L.V.
מינונ במ“ק
הערות
נגע*
גידול ל 1000-ק“ג
זרעימ
חיטוי פקעות תפו“א
נימור שחור
המיועדות לזריעה
)ריזוקטוניה ולני(
תפוח
200
במערכ L.V
כתמי כ פ
אדמה
)הלמינתו פוריומ ולני( ראה עיפ שיטת יישומ
ב .ריו על פ זריעה
הכנת התרי לריו בפ הזריעה:
 .1ממלאימ את מיכל המר עד חציו במימ.
 .2מפעילימ את המערבל.
 .3מו יפימ את כמות התכשיר הדרושה.
 .4ממשיכימ למלא את המיכל תוכ כדי ערבול.
ריו בפ זריעה
מינונ במ“ק
נגע*
גידול ל 1000-מטר
שורה
תפוח
אדמה

200

נימור שחור
)ריזוקטוניה ולני(

הערות
יש ליישמ את התכשיר
ברי ו על פ הזריעה
בעת הזריעה .נפח תר י
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