
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, 
בצורה  בחומר  שימוש  של  במקרים  חלה  אינה  לעיל,  כאמור  אחריותנו,  רגילים.  שימוש  בתנאי 
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. 
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דרגת רעילות: IV  מסוכן                       מס' או"ם:  לא מסווג
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

4002
7398

לא לשימוש ביתי לשימוש חקלאי בלבד

אבטיח,  נקטרינה,  באפרסק,  מחלות  להדברת  המשמש  מינרלי  שמן  תכשיר 
ואקרית  מזרחית  אדומה  אקרית  להדברת  ומלפפון.  פלפל  קישוא,  מלון, 

ארגמנית בהדרים. מורשה גם לשימוש בחקלאות אורגנית.
מכיל: Mineral oil 97.2%  היתר - חומרי דילול והרטבה 

מזרחית  אקרית  ולהדברת  ובמטעים  בירקות  מחלות  להדברת  מינרלי  שמן  תחליב  כללי: 
אדומה בהדרים. מנגנון ההדברה של השמן הינו מנגנון הדברה פיזיקלי ולכן יש להבטיח כיסוי 

מרבי של העלווה ויישום בנפח גבוה. 
הוראות השימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה, התכשיר עלול לגרום לגירוי בעור, בעיניים או בדרכי הנשימה.
אמצעי זהירות: 

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות 
בחומרי הדברה: בעת טיפול עם החומר יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד 

לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם 
תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) . בעת הטיפול בתכשיר יש 
 ABEK-P מסוג (EN-14387 תקן) עם מסנן (EN-140 תקן) להשתמש במסיכת פנים

ומשקפי מגן (תקן EN-166). בעת הטיפול בתכשיר יש לחבוש גם מסיכת נשימה. אין 
לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. 

סכנות לסביבה: עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים 
ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים. 

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

מס‘ אצוות ייצור: תאריך עידכון תווית 5.2020

 

البياض الدقيقيّ

* يؤدّي االستخدام إلى فقدان ملعان العنب ونضارته.

في احلمضيّات (األجناس: البوملي، اجلريب فروت األبيض، اجلريب فروت األحمر، الليمون، كليمونتني أور، كليمونتني أوره،, بوميليت، توباز، فالنسيا). ميكن 
دمجه باملستحضر موفينتو 100 املركّز املتطاير.

البياض الدقيقيّ على اخلوخ
البياض الدقيقيّ على العنب  الكرمة*

JMS Flower Farms Inc., USA
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אופן היישום: לנער את הבקבוק היטב לפני השימוש:

גידול
טיפול
 אחרון

לפני קטיף
(ימים)

נפח
תרסיס

מרווח
בין 

ריסוסים
מינון הערות הנגע

3 ימים

בנפח
תרסיס

לכיסוי מלא
 של כל

חלקי הנוף.

מומלץ
עד נגירה.

1%

אין לרסס
בטמפ'
מעל
280C

7 ימים

קמחוניתפלפל
אבטיח, מלון,

מלפפון,
קישוא

קימחון
הדלועיים

אפרסק,
נקטרינה

קימחון
האפרסק

הדרים

קימחון הגפןגפן*
אקרית אדומה

מזרחית,
אקרית ארגמנית

* השימוש גורם לאיבוד הפלומה והברקה של הענב.
הערות: 

1. אין לרסס JMS בצמחים הנמצאים בעקת מים או עקה כלשהיא מסוג אחר.
2. בהדרים, אין לרסס JMS 30 יום לפני או אחרי ריסוס בתכשיר המכיל גופרית,

   נחושת ו/או אשלגן פוספיט.
3. בהדרים, ריסוס השמן בשלב שבירת הצבע עלול לגרום לעיכוב בשינוי הצבע.

4. בכל יתר הגידולים, אין לרסס JMS שישה שבועות לפני או אחרי ריסוס בתכשיר
.Folpet ו/או Captan ,המכיל גופרית   

שילובים: יש לשלב תכשירים בחקלאות קונבנציונאלית בלבד.
בקישוא (זנים: קוריסט, טופזיו ושורוק) ניתן לשלב JMS עם מובנטו 100 ת.ר.. אין 

להוסיף שום משטח נוסף. 
בפלפל ניתן לשלב JMS עם אקרימקטין וביומקטין. אין להוסיף שום משטח נוסף. 

בהדרים (זנים: פומלו, אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, לימון, אור, אורה, פומלית, 
טופז, וולנסיה) ניתן לשלבו עם התכשיר מובנטו 100 ת.ר..

מעבר לנ"ל אין לשלב JMS עם שום תכשיר אחר.
השילובים נבדקו רק בזן שצוין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס במחצית מהנפח הדרוש במים. מפעילים 
את המערבל ושמים את כמות התכשיר הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי 

ערבול. 

בגמר השימוש:
להנחיות  בהתאם  מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי 
ודטרגנט. את  וכל חלקיו במים  יש לשטוף את המרסס  לסילוק תשטיפים. אחר כך 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ממיכל  ריסוס,  או שאריות ממתקן  ולשטוף תכשירים  לרוקן  אין  סילוק תשטיפים: 
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: עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו 
גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד 

המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר התייבשות המוחלטת 
של התרסיס. בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים ופלג גוף העליון 

והזרועות עם ביגוד הסטנדרטי.
אחסנה: שמור את התכשיר באריזתו המקורית וסגורה היטב. יש 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.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר 

פסולת רעילה.
מי  את  ולהוסיף  פעמים   3 לשטוף  הריקות  האריזות  את  ריקות:  באריזות  טיפול 
השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ  יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל 

מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.
עזרה ראשונה: 

• במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאויר 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, בי"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900.
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عند  املتّبعة  الوقائيّة  االحتياطات  جميع  اتّخاذ  ب  يتوجّ الوقائيّة:  االحتياطات 
استخدام املستحضر بالتماشي مع قواعد احلذر املنطبقة على املبيدات: 

عند استخدام املادّة املركّزة، يجب ارتداء مالبس العمل الطويلة، وبدلة العمل املقاومة 
ب  للمواد الكيميائيّة، وأحذية العمل املغلقة، وقبعة لتغطية الشعر وحمايته. ويتوجّ
 (EN-374/3  ا للمعيار ا عند استخدام هذا املادّة املبيدة ارتداء قفازات النيتريل (وفقً أيضً
 EN-14387) ز مبصفاة (املعيار ا للمعيار EN) 140- مجهّ وارتداء قناع لنصف الوجه  (وفقً

.(EN-166 املعيار) ارات الواقية من النوع  ABEK-P والنظّ
س. وال يجوز الشرب،  ا ارتداء قناع التنفّ ب أيضً وعند استخدام املستحضر املركّز، يتوجّ

األكل أو التدخني وقت االستخدام. 
اخملاطر البيئيّة: قد تسبّب هذه املادّة الضرر الطويل األمد للبيئة املائيّة. امنع التدفّق 

ة للنحل. والتطاير إلى برك األسماك ومصادر املياه. املادّة ليست سامّ


