
קוטל פטריות להדברת מחלות במטעי� (תפוח, אפר�ק, נקטרינה, שקד), 
גפ
 ופירות/ירקות (פלפל, עגבנייה, מלו
, אבטיח, קישוא, מלפפו
 וגזר).

כללי: לונה הוא תכשיר המשלב 2 חומרי� פעילי� מקבוצות כימיות שונות שה� בעלי מנגנוני פעולה שוני�. 
החומר הפעיל הראשו
 הוא פלופירא�, המייצג  קבוצה כימית חדשה–Pyidylethylamide. חומר זה מעכב 
אנזי� בשרשרת הנשימה המיטוכונדריאלית של הפטרייה וכתוצאה מכ	 משפיע על הפטרייה לאור	 שלבי� 
מעכבי  לקבוצת  השיי	  �י�טמי  חומר  זהו  טבוקונזול.  הוא  השני  הפעיל  החומר  החיי�.  מחזור  של  שוני� 

הביו�ינתזה של ה�טרולי�.
אזהרות: מזיק בבליעה, במגע ע� העור ובשאיפה. גור� לנזק חמור בעיניי�. עלול לגרו� לריגוש בעור. חשוד 

כפוגע בפוריות או בעובר אד�. לא לשימוש ע"י נשי� בגיל הפוריות.
יש  בחומרי הדברה.  הזהירות המקובלי� בשימוש  לכללי  ולהשתמש בחומר בהתא�  לטפל  יש  זהירות:  אמצעי 
להקפיד על בגדי עבודה ארוכי�, �רבל עמיד לכימיקלי� וג� נעלי עבודה �גורות וכובע לכי�וי והגנה על השיער.  

 .(EN-166 לפי תקו) אטימה מהצד �ע 
להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תק
 EN-374/3) ומשקפי מג
מ�וג    (EN-14387  
(תק משולב   
מ�נ ע�   (EN-140  
(תק פני�  חצי  במ�יכת  שימוש  על  להקפיד  יש 

ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניי�.
א�ור לאכול, לשתות ולעש
 בזמ
 הטיפול  בתכשיר.

�כנות ל�ביבה: אינו רעיל לדבורי�. רעיל מאוד ליצורי� השוכני� ב�ביבה מימית. עלול לגרו� להשפעות שליליות 
לטווח ארו	 ב�ביבה מימית. אי
 לר��ו בקרבת מקווי מי� או נחלי�. מנע זרימה ורח� לבריכות דגי� ומקורות 
יש לפנות את החומר  יישפכו שאריות מ
 המר�� למקורות מי�.  יש להיזהר לבל  מי�. עלול לזה� מי תהו�. 

והמכלי� בהתא� להוראות פינוי פ�ולת מ�וכנת. 
א�ור לייש� את החומר במרחק של 100 מטר ממבני�.

הלונה  כמות  את  ושמי�  המערבל  את  מפעילי�  במי�.  חציו  עד  המר��  מיכל  את  ממלאי�  התר�י�:  הכנת 
אק�פיריאנ� הדרושה. ממשיכי� למלא את המיכל תו	 כדי ערבול. 

אופ
 היישו�: שטח שטופל בתכשיר וולו� פריי� לא ירו�� בתכשיר זה או בתכשיר בעל מנגנו
 פעולה זהה כרי�ו� 
עלוותי ראשו
 . נית
 לר�� עד שני רי�ו�י� עוקבי� במרווח של לא פחות מ-7 ימי�.

שילובי�: בתפוח (זני�: �טארקינג, זהוב ורויאל-גלאק�י) נית
 לשלבו ע� התכשיר: מרפא
 50 א.ר..
יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
השילובי� נבדקו רק בז
 שצוי
, יש לבחו
 את השילוב בזני� אחרי� לפני רי�ו� מ�חרי.

בהעדר מידע נו�� אי
 לשלב תכשיר זה ע� תכשירי� אחרי�.
בגמר השימוש:

ניקוי המר��: בגמר הרי�ו� יש לרוק
 את המיכל מהשאריות בהתא� להנחיות ל�ילוק תשטיפי�. אחר כ	 יש 
לשטו� את המר�� וכל חלקיו במי� ודטרגנט. את התשטיפי� יש ל�לק בהתא� להנחיות ל�ילוק תשטיפי�.

�ילוק תשטיפי�: אי
 לרוק
 ולשטו� תכשירי� או שאריות ממתק
 רי�ו�, ממיכל אי�ו� או ממתק
 אחר אל 
הקרקע, אל בריכות דגי� ואל מקורות ומקווי המי� למיניה�. יש ל�לק תשטיפי� בשיטות מאושרות על ידי 
המשרד להגנת ה�ביבה, כגו
: רי�ו� בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפ�ולת הרעילה 

ברמת חובב.
הרי�ו�  בעת  גלויי�  שהיו  החלקי�  את  בפרט  הגו�  את  היטב  לרחו�  יש  הטיפול,  גמר  ע�  אישית:  הגנה 

ולהחלי� בגדי�. יש לכב� את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המג
 בעזרת דטרגנט.
כני�ה מחדש לשטח: אפשר להיכנ� לשטח/גידול המטופל 12 שעות לאחר �יו� הרי�ו� והתייבשות התר�י� 
על הצמחי�. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נו�פות בשיטות המקובלות לפני כני�ה 

מחדש ללא ציוד מג
 אישי.  
 
אח�נה: שמור את התכשיר באריזה מקורית , �גורה היטב. אח�
 את התכשיר במח�
 נעול המיועד לאח�ו
חומרי הדברה, מחו� להישג יד� של ילדי� ואנשי� בלתי מו�מכי�. חומר עוד� יש להחזיר למח�
 מיד בתו� 

הרי�ו� ואי
 להשאירו בשדה. 
תכשיר שנשפ�: על תכשיר שנשפ	 יש לשפו	 חול או נ�ורת, לא�ו� ולהעביר לאתר פ�ולת רעילה.

במיכל  לתר�י�  השטיפה  מי  את  ולהו�י�  פעמי�   3 לשטו�  הריקות  האריזות  את  ריקות:  באריזות  טיפול 
המר��. אח"כ יש למעו	 אות
 ולהשליכ
 לפח אשפה. בכל מקרה, אי
 לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקו� מוצל ומאוורר ודאג לקבלת 
עזרה מידית ע"י רופא,  והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהו� בעיניי�, יש לשטו� במי� זורמי� נקיי� במש	 

15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהו� העור, רח� במי� ו�בו
 את המקו� שנפגע.
04–7771900 מ�':   
טלפו רמב"�  בי"ח  בהרעלות,  למידע  הארצי  המרכז  לרופא:  מידע 
למטרות  ומתאי�  האריזה  תווית  של  הכימי  המפרט  את  תוא�  זה  שמוצר  לכ	  אחראי�  אנו  מכירה:  תנאי 

המוצהרות על גבי התווית, א	 ורק כאשר דר	 השימוש בו נעשית בהתא� להוראות, בתנאי שימוש רגילי�. 
אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרי� של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית 
או בתנאי שימוש בלתי רגילי� או בתנאי� שאינ� ניתני� לצפייה על ידנו. במקרי� מעי
 אלה, חלה האחריות 

במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. 

1. אי
 לר�� בגפ
 לאחר שלב  BBCH 73 = שלב �ו� חנטה, ראש גפרור.
2. אי
 לר�� כר� גפ
 ח�וי.

3. א� על פי שמצויני� 7 ימי המתנה כמועד אחרו
 לטיפול בגפ
, מועד הרי�ו� צרי	 להתבצע א	 ורק על פי 
�עי� 1 הנ"ל. 
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