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מיוצר ומשווק ע"י :תפזול תעשיות כימיות בע"מ
הסוללה  ,1א.ת .מערבי בית שמש ,טל ,02-9926040 .פקס02-9926050 .
הערה 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 האוויר ,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.

מטאל גולד
Metal Gold

ﻣﻳﺗﺎﻝ ﺟﻭﻟﺩ

תרכיז רחיפ)(SC

מכיל 37.5 :גרם/ליטר Metalaxyl-M
 500גרם/ליטר Chlorothalonil

קוטל פטריות

דרגת רעילות) II :רעיל(
מס' או"ם3082 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
יש לנער היטב לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻘﻁ  -ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ
מספר רישיון הגה"צ/2017 :ה.צ4419/.
קבוצת

מנגנון פעולה
חומר פעיל  FRACמשפחה כימית
 acylalaninesסינטזה של חומצות גרעין
4
Metalaxyl-m
 Chloronitriles M5 Chlorothalonilהיקשרות רב אתרית

תכולה 1 :ליטר
מק"ט:
מס' אצווה:

עדכון תווית10.2017. :

מרחקי ריסוס ממבנים:
• אין לרסס כלל במרחק הקטן מ 50 -מטר ממבנה.
• כשהרוח נושבת לכיוון המבנה ,אין לרסס במרחק של  100מטר ממנו.
• שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך כניסה לשטח.
גמר 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 :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב
במים וסבון .כבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה .אין ללבוש מחדש
בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל :לאחר  24שעות.
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות לפחות 12
שעות נוספות לפני כניסה מחדש.

הוראות אחסון :שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית במחסן קריר,
יבש ,מאוורר היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או
התחממותו בזמן האחסון .סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש.
הקפד לאחסן את התכשיר הרחק מחומרי מזון ,מספוא ומחוץ להישג ידם
של ילדים ,בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.
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 בכלי אטום לאתר הפסולת הרעילה ברמת
חובב.
טיפול באריזות ריקות :מיכל שהתרוקן יש לשטוף  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף למיכל המרסס .נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים שטוף היטב במים זורמים במשך
 15דקות לפחות .פנה לרופא אם הגירוי נמשך .במקרה של נשימת ענן
התרסיס העבר את הנפגע לאוויר צח .במקרה של מגע בעור ,שטוף היטב
במים וסבון .במקרה של בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז הארצי לטיפול בהרעלות ,בי"ח
רמב"ם .04-7771900

30/10/2017
כללי:
התכשיר מטאל-גולד הינו קוטל פטריות משולב המכיל שני מרכיבים פעילים
השייכים לקבוצות כימיות שונות המשלימים אחד את השני.
 - (Mefenoxam) Metalaxyl-mהינו האיזומר הפעיל של מטלקסיל .קוטל
פיטריות סיסטמי בעל יכולת מניעתית והדברתית של פטריות רגישות
מקבוצת הפיקומיצטים.
 - Chlorothalonilקוטל פטריות פרוטקטנטי הנקשר לאתרים מרובים
בפטרייה ומונע את נביגתה .החומר הפעיל פועל על טווח רחב של מחלות.
הוראות שימוש:
אזהרות:
• רעיל מאוד בנשימה.
• גורם לגירוי בעיניים.
• גורם לריגוש בעור בחשיפה חוזרת.
• חשוד כמסרטן.
אמצעי זהירות ומיגון:
• בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת התרסיס ויישומו( יש ללבוש בגדי עבודה
ארוכים ,עליהם סרבל עמיד לחדירת כימיקלים .נעלי עבודה סגורות ,כפפות
 PVCלפי תקן  ,EN 374/3משקפי מגן ) (EN 166ומסיכת חצי פנים
) (EN 140עם מסנן משולב ) EN 14387מסוג  (ABEK-1 P3וכן לחבוש כיסוי
ראש להגנה על השיער.
• הימנע משהייה בענן התרסיס.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:
• התכשיר רעיל ביותר במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
בסביבה המימית .אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.
• רעילות נמוכה לדבורים.
• התכשיר מזיק לציפורים.
• התכשיר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום ,אין ליישם חומר הדברה זה
באיזור שפלת החוף ,כמפורט להלן:
 .1מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקה הנמצאת עד 3
ק"מ ממזרחה מקו הים.
 .2מאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים.
 .3מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו הים.
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית הוא  15%ויותר או
שיעור החומר האורגני בקרקע הוא  1%ויותר.
הכנת התרסיס:
מלא את מיכל המרסס עד חציו במים .הפעל את המערבל ,הוסף את כמות
התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים הדרושה תוך כדי ערבול.

אופן היישום:
גידול

מועד אחרון
מינון
נפח תרסיס לטיפול
מזיק סמ“ק/דונם ליטר/דונם )ימים לפני
קטיף(

תפו“א
כימשון*

250

עגבנייה
כשותית
הבצל

250

מלפפון כשותית
הדלועיים

250

בצל

הערות

אין לרסס יותר
משניים עד
12
שלוש פעמים
בריסוס קרקע
בעונה.
100-10
רצוי לתת
למאכל5 :
בתחילת
לתעשייה 14 :הופעת המחלה
אין לרסס
בריסוס קרקע**
7
יותר משלוש
50-20
פעמים בעונה
אין לרסס יותר
3
מ  3-2טיפולים
לעונה

*בעגבניה ותפו“א מומלץ לשלב מטאל גולד עם סיימוק Xבמינון 100
גרם/לדונם או עם ברקוד במינון  250סמ"ק/לדונם כדי לתת מענה לגזעים
עמידים ל.mefenoxam (metalaxyl-m) -
**בהתאם לגובה הנוף.
שילובים :בכל שילוב ,יש לפעול בהתאם לתווית התכשיר המשולב.

