אופן היישום:
הגידול
תפוח אדמה
עגבנייה
גפן
יישום בודד בעונה

הפגע
כימשון
כשותית הגפן

منكولكسيل
Mancolaxyl

אבקה רטיבה WP

64% Mancozeb + 8% Metalaxyl

קוטל מחלות

התכשיר מנקולקסיל הינו תערובת של קוטלי מחלות סיסטמי
(מטלקסיל) ומניעתי (מנקוזב) .תערובת זו יעילה כנגד מחלות
כגון כימשון בתפוחי אדמה ועגבנייה ,וכשותית בגפן.

רעילות IV :מסוכן
מספר או"ם3077 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
ليس لالستعمال البيتي

בעל הרישוי:

אפעל אגרי

מינון גרם/
דונם

ימים לפני קטיף

מבית אפעל תעשיות כימיות בע"מ
רח' המלאכה  8ת.ד  8213נתניה 4250543
טל ,09-8656454 :פקס09-8654278 :
info@efalagri.com
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היצרןUPL - United Phosphorus Ltd, India :
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רישיון האגף להגנת הצומח/17 :ה"צ4296/
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מכיל 5 :ליטר

Batch:
Exp. Date:

לתשומת לב :היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך
העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית .אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים
העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,ע"פ הוראות היישום בתווית
ולפי כל אופן שימוש אחר.

ת .עדכון התווית12/18 :

אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה ,החומר קורוזיבי ,מגרה את מערכת
הנשימה ,גורם לגירוי בעור וגירוי חריף בעיניים המנע ממגע בעור
ובעיניים .לא לשימוש ע”י נשים בגיל הפוריות או בקרבתן ,בשל
סיכונים לעובר המתפתח.
אמצעי זהירות והמיגון :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת
הריסוס ,יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול בתכשירי
הדברה להלן :שימוש בבגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד לכימיקלים,
נעלי עבודה סגורות ,כובע לכיסוי ולהגנה על השיער ,כפפות ניטריל
(תקן  ,)EN-374/3משקפי מגן עם אטימה מהצד (תקן ,)EN-166
מסיכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן (תקן  )EN-14387מסוג
 .ABEK-P3אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז
ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה :אינו רעיל לדבורים .רעיל לדגים ורעיל מאוד
ליצורים החיים בסביבה מימית .אין לרססו בסמיכות למקווי מים או
מקורות מים כלשהם .אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף,
כמפורט להלן:
 .אמגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקות
הנמצאות עד  3ק”מ מזרחה מקו הים
 .במאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק”מ מזרחה מקו
הים.
 .גמחיפה  -קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק”מ מזרחה
מקו הים .לא נכללות באיסור זה חלקות בהן :שיעור חרסית
הקרקע הוא  15%ויותר ,או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא
 1%ויותר.
הכנת התרסיס :יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש .מודדים
את הכמות הדרושה של מנקולקסיל ומערבבים במעט מים ,שופכים
בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים הדרושה,
תוך כדי בחישת המערבל ומוסיפים את יתרת המים .אין לשמור את
התמיסה ליום המחרת.

מנקולקסיל

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים .אחר כך 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 ,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 :לאחר השימוש החלף בגדים וכבסם
בנפרד ,רחץ ידיים בסבון.
כניסה מחדש 4 :שעות לאחר ריסוס ולאחר התיבשות .בבתי צמחיה
ובמנהרות עבירות יש לאורר לפחות  12שעות נוספות בשיטות
המקובלות (הפשלת יריעות ,הפעלת מאווררים).
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום
קריר ויבש .יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון
חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או
שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת .יש להעביר את
חומרי הספיגה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים
או במתקן שטיפה בלחץ מים .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך
האריזות לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים או בעור ,יש לשטוף עם
מים זורמים במשך  15דקות לפחות .במקרה של בליעה יש לפנות
לרופא ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
סימני הרעלה :אדמומיות ,דמעות בעיניים וגירוי העור .במידה והנך
חש באחד מהתסמינים הללו פנה מיד לרופא.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות.
ביה”ח רמב”ם חיפה ,טל04-7771900 .

