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כללי: פוליקור קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים שנקלט ע“י הצמח ומועבר מנקודת הקליטה כלפי מעלה. 
התכשיר פועל במניעה ובריפוי מחלות רבות, ואף במקרים מסויימים פוליקור פועל להכחדת נגיעות קיימת.

הוראות שימוש:
אזהרות: מזיק בנשימה ובבליעה, קיימת סכנה לעיניים. פוגע בעובר, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות: יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים 
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים  וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.

יש ללבוש כפפות ניטריל לפי תקן (EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) מסיכת חצי 
. ABEK-P3 מסוג (EN-14387) עם מסנן (EN-140)  פנים (תקן

יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו בידיים או בעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן 
הטיפול בתכשיר.

אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר. 
במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף, יש להתחשב גם באמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר הנוסף. 

סכנות לסביבה: רעילות נמוכה לדבורים. 
רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות 

מים. עלול לזהם מי תהום.
הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הפוליקור 

הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
אופן היישום בספרון המצ“ב

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס, יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים אח“כ 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 ע“י המשרד 
להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס, יש לרחוץ ידיים וחלקי הגוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש 

לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח: עם ההתייבשות המוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 

שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון: לאחסן את התכשיר 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.
חומר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר הפסולת הרעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את 
התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת 

מסודר.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת 
עזרה מידית ע"י רופא והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 

15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב“ם, טלפון מס‘ 04-7771900   

250 EC

 250

מיוצר עבור לידור אלמנטס
ע"י ליעד אגרו בע"מ.

לידור אלמנטס בע“מ רח‘ הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002 טלפון מס‘ 03-7606222

LIDORR ELEMENTS LTD. Haneviim Str. P.O.B. 116
4710002 Ramat Hasharon TEL. 03-7606222



9.2.2020

للمحافظه على فعاليه ناجحه وللمحافظه على املناعه من املفضل استعمال مواد من تركيبه اخرى مسموحه.

.(sbs ،االصناف املسموحه: كارينيان ) موڤنطو 100 ת.ר

 بروكولي ، زهره

בצל

חיטה*
כותנה

תירס מתוק/
מספוא

חמנייה
אגוזי-אדמה

גזר

שום

הגידול

כרפס

כרובית, ברוקולי
תפוח-אדמה**

חימצה

עגבניות לתעשיה 
עגבניות חממה 

גפן
שזיף אירופי

שזיף יפני

שקד

משמש

אופן יישום:

ריסוס אחרון
לפני קטיף (ימים)

חלדון הגלעיניים

75

יישום התכשיר המחלה

 ספטוריה עלי החיטה
חילדון

כתמי  חלפת
חלדון התירס
חלדון החמנית

כתמת אגוז אדמה
(צ'רקוספורה)
קימחון הגזר
כתמי חלפת

חלדון הבצל והשום
כימשון שקעים 

(סטמפיליום)

קשיונה גדולה, 
ספטוריה 

חלפת המצליבים
חלפת

קמחונית, חלפת
עובש עלים

חלדון הגלעיניים
ריקבון חום (מוניליה)

חלדון הגלעיניים
ריקבון חום (מוניליה)

נימשון השקד

שידפון אסקוכיטה 
בחמצה

קימחון הגפן

חלדון הגלעיניים

כימשון שקעים 
(סטמפיליום)

מינון לדונם
בסמ"ק או %

50

75
75

50
100

75

75

75
75
75

0.02%
0.02%
0.02%

75

75

0.02%

0.02%

75

מרווחי ריסוס מידי 14 יום

מתחילים בטיפול מונע  לא יאוחר מהופעת
צברי חילדון ראשונים בחלקה או 

תחילת נגיעות בסטמפיליום

מרווחי ריסוס מידי 14 יום, לפי סף פעולה מקובל

מרווחי ריסוס מידי 14 יום

מרווחי ריסוס מידי 14 יום
מרווחי ריסוס מידי 14 יום

חוזרים על טיפול נוסף עם הופעת נגיעות
חדשה  במחלה 

מרווחי ריסוס מידי 14 יום

מרווחי ריסוס מידי 21 - 14 יום
מרווחי ריסוס מידי 30 - 21 יום
מרווחי ריסוס מידי 30 - 21 יום

מרווחי ריסוס מידי 21 יום

מרווחי ריסוס מידי 21 יום

מרווחי ריסוס מידי 14 יום
מרווחי ריסוס מידי 14 יום

60

21
21

21

21

21

21

21

21

21
21
21

21
21
21
21
21

21

21

טיפול עם התחלת נגיעות בעלים עליונים

* תפו"א: התחלת טיפולים לאחר סגירת נוף.

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש במחזוריות גם בתכשירים
מומלצים אחרים.

המשך אופן יישום פוליקור 250 ת.מ.:

חילדון

חלפת
הציפורן

מינון לדונם
בסמ"ק או % יישום התכשירהמחלה

היפריקום

ציפורן

הגידול

מינון: 50 סמ"ק/ד' בנפח 
תרסיס עד ל- 100 ל'/ד'

0.075% בנפח 
תרסיס יותר מ- 100 ל'/ד'

75 סמ"ק/ד' בנפח 
פחות מ- 100 ל'/ד'

0.075% בנפח תרסיס 
מעל 100 ל'/ד'

ריסוס לא לפני שהצמח מגיע ל-50 ס"מ גובה. 
מרווחי ריסוס מידי 14 יום, 

אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים בעונה.

מרווח מומלץ בין טיפולים 14 - 10 יום

ריסוס אחרון
לפני קטיף (ימים)

-

 يضر بالتنفس والبلع، هنالك خطر للعينني، يضر باجلنني، ال يسمح للنساء باستعماله في فتره اخلصوبه

                    مالبس عمل طويله مخصصه للعمل مبواد كيميائيه، حذاء واقي ، وطقيه للرأس لتغطيه وحمايه 
الشعر. يجب استعمال كفوف واقيه  نيترل ( حسب املعيار EN-374/3). عند استعمال املاده يجب لبس كمامه 

كامله للوجه (حسب املعيار EN-136) مع مصفاه مدمجه مطابقه للمعيار ABEK-P3 (EN-14387 ) ممنوع االكل، 
والشرب والتدخني عند استعمال املاده. 

وعند معاجله املاده املركزه يجب وضع الكمامه الواقيه، ممنوع الشرب واالكل والتدخني عند معاجله املاده.
سميه خفيفه للنحل. ملوث للمواد اجلوفيه.

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש במחזוריות גם בתכשירים מומלצים אחרים.
בגפן: ניתן לשלב את פוליקור 250 ת.מ עם אחד מן התכשירים הבאים: 

מובנטו 100 ת.ר. (זנים: קריניאן, SBS), דורסן, מסורול, מרפאן, מנבגן, רדומיל, מנצידן. 
בשזיף: ניתן לשלב עם פריניקס  479 ת.מ. 

בתפו"א: עם אפלורד, מנבגן, מנצידן, מנקור. 
בבצל ושום:  מסורול. 

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

שילובים :


