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אגן

משטח

L-77

פתח כאן

הגנה אישית לאחר הריסוס :רחץ במים ובסבון את כל האיברים הגלויים שבאו במגע עם התרסיס.
כבס בגדי עבודה בנפרד .אין ללבוש בגדים שלא כובסו.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן התכשיר במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ,זרעים
ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ואחר כך לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר
פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה
לתרסיס שבמכל המרסס ,אחר כך ,נקב ,מעך והשלך את האריזה השטופה למכל האשפה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעור או בעיניים צריך לשטוף מיד עם זרם חלש של מים נקיים במשך  15דקות
ולפנות לרופא .במקרה של בליעה פנה לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב”ם04-8541900 :

مشطيح L77
תרכיז נוזלי

Polyalkyleneoxide Modified
Heptamethyltrisiloxane

השאר חומרי דילול והרטבה
משטח סיליקון אורגני להגברת פעילות
של תכשירי ברזל וג׳ברלין

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/81 :הגה"צ439/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
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.
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משטח  L-77מוריד בצורה משמעותית את מתח הפנים של טיפות התרסיס ומסייע בכך להדבקה ולחדירה
יעילה של תכשירי ברזל וג׳ברלין לרקמות העלים L-77 .בשילוב עם תכשירי ברזל מסייע לתיקון כלורוזה
בגידולים שונים L-77 .בשילוב עם ג׳ברלין גורם להארכת עונת הקטיף בהדרים.
אזהרה :התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ולהזיק בנשימה.
אמצעי זהירות ומיגון :מנע מגע בעור ובעיניים והימנע מלהימצא בענן התרסיס .לבש משקפי מגן וכפפות
גומי בזמן הריסוס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוך טווח בסביבה מימית .מנע רחף
לבריכות דגים ומקורות מים.
הוראות השימוש
 )1שילוב גפרת ברזל  CPעם משטח .L-77
שימוש בגופרת ברזל  L-77+CPמיועד רק לעצים הסובלים מכלורוזה .חשוב שהריסוס יבוצע בשעות המוקדמות
של הבוקר ,עד לשעה  08:00או לפנות ערב.
בהדרים (למעט לימון)  -בעצים צעירים לפני גיל ניבה בלבד .בשאר הגידולים בעצים מכל הגילים כמפורט בטבלה.
נפח התרסיס :בהדרים כולל לימון  200-100ל׳/ד׳ ,בשאר הגידולים  150-80ל׳/ד׳ לפי גודל העצים.
הגידול

מנגו
אבוקדו

הריכוז ()%
גפרת
משטח
L-77
ברזל CP
0.025
0.3
0.1
0.2

מס׳ הטיפולים ומועדם בעצים
נושאי פרי*

הערות

החל מפריצת הצימוח באביב
באביב עם הופעת הצימוח הצעיר
(אין לרסס בזמן פריחה ,חנטה ושלבי
התפתחות ראשונים של הפרי).
טיפולים נוספים מיולי ואילך.
לאחר פריצת הצימוח ,לפני החנטה,
ריסוס אחד או שניים .ריסוסים נוספים
לפי הצורך ,מהתחלת אוגוסט ואילך.

מטפלים מדי  45-30יום
לא יותר מ 4-ריסוסים
בשנה

אפרסמון

0.2

0.1

אפרסק
(חוץ
מנקטרינה)

0.25

0.025

שזיף אירופי
ויפני

0.25

0.025

אגס

0.2

0.1

ריסוס ראשון כאשר הצימוח יגיע
לאורך של  10ס"מ ומעלה .ריסוסים
נוספים במשך העונה מדי  20-30יום
בהתאם לצורך .לגבי זנים אפילים ראה
הערה**.
 2-1ריסוסים .טיפול ראשון כשבועיים
לאחר החנטה ,טיפול שני במידת
הצורך כעבור כ 30-יום.
ריסוס אחד או שניים לאחר החנטה.

גפן

0.3

-0.025

 2ריסוסים רצופים :ריסוס ראשון
לאחר החנטה ,ריסוס שני כעבור 30
יום.

0.05

הגידול

פיג׳ואה,
גויאבה

הריכוז ()%
גפרת
ברזל
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0.3

הדרים למעט 0.3
לימון
0.3
לימון
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משטח
L-77
0.05
0.025

מס׳ הטיפולים ומועדם
בעצים נושאי פרי*

לאחר פריצת הצימוח האביבי ועד
לפריחה ולפי הצורך שוב לאחר
החנטה.

0.1
0.1

הערות

בפיג׳ואה הפרזה בנפח
התרסיס עלולה לגרום
האדמה זמנית של
העלים.
רק בעצים צעירים
שאינם נושאים פרי.

ריסוסים מדי  3-4שבועות בהתאם
לצורך.

הערות לטבלה ראשונה:
*בעצים צעירים אין מגבלה למועד הריסוס ,מרססים מדי  3-4שבועות לפי הצורך.
** בזנים אפילים רצוי להימנע מריסוס קרוב להבשלת הפרי מפני שגפרת הברזל יכולה לגרום לכתמים כהים על שערות
הפרי .בזנים אפילים מוצע לא יותר מריסוס אחד במשך הקיץ מחשש לנשירת עלים.

 )2שילוב ג׳ברלין עם משטח  L-77להארכת הקטיף בהדרים.
הגידול

המינון

הערות

ככל שריכוזי הג׳ברלין
תכשיר ג'ברלין ריכוז חומר ריכוז משטח )%( L-77
והמשטח יהיו גבוהים
פעיל בח"מ ()PPM
יותר ,תהיה ההשפעה
0.025-0.05
הדרים
 2-5ח"מ
חזקה יותר.
הכנה התרסיס :הכן את התרסיס עם תכשיר הברזל או הג׳ברלין ,בגמר המילוי הכנס את כמות המשטח
הדרושה והמשך בערבול.
הערה חשובה! רסס מיד (תוך שעה) לאחר הכנת התרסיס.
בגמר הריסוס

רצוי לטפל רק בכרמים
הסובלים באופן קבוע
מכלורוזה.
SPREADER L-77

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 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 ,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.
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