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כללי: פלינט 50 ג.ר. הוא קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים. החומר הפעיל נספח במהירות לשכבת השעווה שבקוטיקולה ומשם חודר אל רקמת העלה באופן 
טרנסלמינרי. לחומר יכולת תנועה בפאזה הגזית בסמוך לפני הקוטיקולה ("תכשיר מזוסטמי").

הוראות שימוש:
אזהרות: מסוכן בבליעה. גורם לריגוש לעור וגירוי לעיניים ולעור. לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות. 

אמצעי זהירות: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים 
 .(EN-166 לפי תקו) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (EN-374/3 לפי תקן) וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.  להשתמש בכפפות ניטריל

יש להקפיד על שימוש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג  ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע 
ישיר בעור ובעיניים.

אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול  בתכשיר.
אזהרות לסביבה: רעיל ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. 

אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים היטב. את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא בחלקו במים. 
לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבוב מתמיד. בכל מקרה של שילוב עם חומר אחר יש לשפוך תחילה את הפלינט, להמתין עד התמוססותו 
המלאה, ורק אחר כך את החומר השני. במקרה של שילוב עם חומר בשקית מסיסה במים יש להמס תחילה את החומר בשקית המסיסה ורק אחר כך את הפלינט.

אופן הישום בספרון המצורף
בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני ואחרי הריסוס. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05% ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס 
ולחזור על הפעולה עם מים. 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 מים 
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 הריסוס  יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי הריסוס המשומשים בנפרד.

כניסה מחדש לשדה:  עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות 
לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה מקורית וסגורה במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף 
יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה. 

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, יש לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ השלך אותן לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, כתוצאה משימוש בלתי נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית על ידי 
רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, יש להפשיט את הבגדים ולשטוף 

היטב את המקום הנגוע במים וסבון. במקרה של זיהום העיניים, יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.
מידע לרופא: המרכז  הארצי למידע בהרעלות - בה"ח רמב"ם, טלפון  מס. 04-7771900 

תנאי מכירה:
אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם 
להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה  במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות  המצוינות בתווית או בתנאי שימוש 
בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה 

או עקיפה, אינה חלה עלינו.

קוטל פטריות מזוסטמי להדברת קמחון, קמחונית 
ומחלות נוספות בירקות, מטעים, גפן, פרחים ותבלינים.

מכיל: 500 גרם Trifloxystrobin/ק"ג

מס' או"ם: 3077
דרוג רעילות: IV מסוכן

Water Dispersible Granules
Flint 50 WG

50% גרגירים רחיפים

0.5 ק“ג

פלינט   

רשיון שירותים להגנת הצומח: 01/הצ/1640

לידור אלמנטס בע"מ, רמת השרון 4710002. טל. 03-7606222

מיוצר ע"י: Bayer, במפעל בגרמניה

למניעת הופעת עמידות לתכשיר יש לנקוט בצעדים הבאים:
1. רצוי לרסס על נגיעות התחלתית או אף ריסוס מונע.

2. אין לרדת מהמינון המומלץ.
3. לא לתת יותר מ- 3 - 2 טיפולים עוקבים ולהחליף לתכשירים מקבוצות כימיות אחרות,  למשך לפחות 3 טיפולים     

נוספים לפני שחוזרים לטיפול בפלינט.
4. אין לעבור את מרווחי הריסוס הקבועים בתווית.

יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסים על נגיעות קיימת, אם כי לחומר יש גם השפעה קוראטיבית על קמחון 
(אך לא על קמחונית). יש לרסס כדי כיסוי מלא של העלווה והפרי לשם השגת הדברה טובה. למרווחי הריסוס יש חשיבות גדולה 

בהצלחת ההדברה ולכן אין לעבור את מרווח הזמן הקבוע בטבלה.
נפח התרסיס: יש לרסס כדי כיסוי מלא בכל הגידולים. 

שילובים: בהיעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים. במקרה של שילוב התכשיר עם תכשירים אחרים,
יש ליצור קשר עם חברתנו לפני השילוב.

שזיף: קליפסו 480 ת.ר.; עגבנייה: טלדור 500 ת.ר.; בצל: מסורול 500 ת.ר.;קופרו- אנטרקול 52.5% א.ר.; 
שום: קופרו-אנטרקול 52.5% א.ר.  

אופן היישום: 

פלפל, חציל, 
פפריקה

ריסוס 
אחרון לפני 
קטיף או 

אסיף (ימים)

המינון ג/'ד' 
ריסוס בנפח 
קטן  עד 60 

ל/'ד'

קימחונית, 
עובש עלים

0.02
(20 גר'/100 ל' 

מים)

-

שום

עגבנייה

7 15

3

חלדון הבצל 
והשום

כימשון שקעים 
(סטמפיליום)

-

להדברת קמחון בלבד מספיק מינון גזר
של 15 ג'/ד'

יש להקפיד על כיסוי טוב 
של כל הנוף

10

20

קימחון הגזר
כתמי חלפת

רצוי לבצע ריסוסי מניעה כאשר 
עדיין אין נגיעות בשטח

3

3

7 - 10

7 20 - קימחונית

הגידול
 הריכוז ב-%
בנפח תרסיס

100 ל‘ לדונם 
ומעלה

המחלה
מרווח בין 
ריסוסים
(ימים)

14

20

2014בצל 14

עובש שחור 
(אספרגילוס)
ריקבון בצל 

(פוזריום)
כימשון שקעים 

(סטמפיליום)

-

תבלינים: מנטה, 
בזיל, כוסברה, 

מרווה, פטרוזיליה, 
צ'רביל, שמיר

15714קימחון

פנציליוםצבר
0.05

(50 גר'/100 ל'
 מים)

טיפול לאחר קטיף: לאחר הברשה
ובתוספת לדונג זיודר בריכוז הרשום.
טיפול זה מפחית את המחלה בלבד.

קימחוןתות שדה
1573-תות-השדה

אין לכסות בפלסטיק מיד לאחר הריסוס. 
יש להמתין לפחות שעה עד הכיסוי 

מחדש. 

---

-

הערות נפחי
ריסוס

30-50

30-50

30-50

20-50

10-40

10-40

30-100

100-200

המשך אופן יישום:

תפוח

קימחון
התפוח

עובש בית 
גרעינים

גרב
התפוח

7 - 10

עד 7
ריסוסים במהלך עונת הפריחה 

עד נשירת עלי כותרת.

7 - 10

-
14

-

אפרסק, 
נקטרינה

שזיף, שקד

שקד

גפן

זית

-
 0.01-0.015

1414 - 10(15 - 10 ג'/100 ל' מים)

המינון הנמוך: להדברת המחלה 
בעלווה בריסוסים מאוחרים. 

המינון הגבוה: למניעת הופעת 
המחלה בפרי בריסוסים מוקדמים. 
אין לתת יותר מ- 3 ריסוסים בעונה.

חילדון
1414-הגלעיניים

גחלון 
14-(אנתרקנוז)

בהתאם 
לתדירות 
הגשמים

יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף 
בעת הריסוס.

-עין טווס
ריסוס לאחר 
כל 150 מ"מ 
גשם מצטבר

ורד (בזנים: רודאו, 
פרופיטה, פרסקו, 
מרצדס, אמור, ג'ז, 

יגואר, כרמן, 
תמרה, פירסט- 
רד סטרלייט) 

קימחון 
הגפן

כשותית 
הגפן

זרוע-מתה 
שחורה

10 - 1417 -

קימחון
-10 - 157הורד

גיפסנית 
-14 - 0.0151510 (15 ג'/100 ל' מים)קימחון(בזן: פרפקטה)

אסתר, סולידגו 
(בזנים: קזבלנקה, 

טרה)
-14 - 0.022010 (20 ג'/100 ל' מים)קימחון

קימחון
האפרסק

הגידול
 הריכוז ב-%
בנפח תרסיס

100 ל‘ לדונם ומעלה
המחלה

מרווח בין 
ריסוסים
(ימים)

ריסוס אחרון 
לפני קטיף או 
אסיף (ימים)

הערות

-

-

-

-

-

המינון גר'/ד' 
ריסוס בנפח 
קטן  עד 60 

ל/'ד'

0.01 (10 ג'/100 ל' מים)מנגו קימחון
-המנגו

למניעה - 14,
על קימחון
קיים - 7

14

0.015 (15 ג'/100 ל' מים)

0.015 (15 ג'/100 ל' מים)

0.015 (15 ג'/100 ל' מים)

0.02 (20 ג'/100 ל' מים)

0.02 (20 ג'/100 ל' מים)

0.01 (10 ג'/100 ל' מים)

0.015 (15 ג'/100 ל' מים)

בעצים לא
נושאי פרי

בלבד
ריסוסים נגד כשותית מיועדים בעיקר 
למניעת הופעתה בתחילת העונה 

(סוף עונת הגשמים).
למניעת זרוע מתה יש לרסס במועד 

פתיחת עלה ראשון. 
כעבור 10-14 ימים יש לטפל שנית. 
טיפול נוסף יש לתת רק במקרה 

 של אירוע גשם בטווח של שבועיים 
שלושה לאחר הריסוס השני.

נפחי
ריסוס

100-200

100-200

100-200

100-200

100-200

100-200

60-100

100

100

100

حجم 
الرش

١٠٠-٢٠٠

١٠٠-٢٠٠

١٠٠-٢٠٠

١٠٠-٢٠٠

١٠٠-٢٠٠

١٠٠-٢٠٠

٦٠-١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

حجم 
الرش

٣٠-٥٠

٣٠-٥٠

٣٠-٥٠

١٠٠-٢٠٠

١٠-٤٠

٣٠-١٠٠

١٠-٤٠

٣٠-٥٠

ّ ّ ّ

ِ
ّ

ّ ّ ّ
ّ ّ

EN-374/3
EN-166

ABEK-P3 EN-14387 EN-140

حتذيرات بيئيه: 

حجم الرش: يجب الرش حتى تغطيه كامله بكل احملاصيل

غري سام للنحل.

ممنوع استعامل الدواء للنساء يف فرته االخصاب


