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תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים השייך לקבוצת 
הזרחנים האורגניים. התכשיר מעכב את פעולת הכולין אסטראז.

1 ליטר

fenamiphos מכיל 400 גרם לליטר
היתר חומרי דילול והרטבה
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لالستعمال الزراعي فقط - وليس لالستعمال المنزلي

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

רשיון האגף להגנת הצומח 70/הצ/ 488
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وضع الفته حتذير بحيث يكون مكتوب عليها اسم املاده والتاريخ الذي يسمح به الدخول من جديد الى املنطقه.

ممنوع تطاير ووصول املاده الى برك السمك ومصادر املياه، سام جدا للنحل، في مناطق والساعات التي يوجد فيها 
فعاليه للنحل ممنوع استعمال املاده، ممنوع وصول وتطاير املاده الى احملاصيل واالعشاب املزهره القريبه.
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נמקור® 400 תרכיז מתחלב
כללי: 

נמקור הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, הפועל כרעל מגע. נמקור נקלט ע"י השורשים ומועבר אל 
העלווה של הצמחים. לכן התכשיר קוטל גם נמטודות המתפתחות בתוך הצמח. טווח הדברה של נמקור כולל נמטודות חופשיות, 

נמטודות יוצרות עפצים וציסטות, נמטודות הגבעול והפקעות ונמטודות עלים. נמקור אינו מדביר נמטודות לונגידורוס.

הוראות שימוש:
אזהרות: 

התכשיר שייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, פועל ע"י עיכוב פעולת הכולין אסטראז. רעיל מאוד בבליעה, נשימה ובמגע עם עור חשוף. 
מגרה לעיניים ולעור.
אמצעי זהירות: 

המנע ממגע החומר או התרסיס בעור ובעיניים. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש ללבוש בגדי מגן ארוכים: 
לחומרים  והעמידים  גומי העשויים מניטריל  ולהגנה על השיער, כפפות  לכיסוי  כובע  סגורות,  נעלי עבודה  לכימיקלים,  סרבל עמיד 
כימיים Super Nitrile RNF-15 או דומה ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן EN-136 (מסיכה שלמה) עם מסנן משולב לפי 

.A2/P3 נגד חלקיקים וגזים ברמה של ABEK2-P3 מסוג  EN-14387 תקן
אין ליישם בעת רוח. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול בחומר.

המנע ממגע התכשיר המרוכז עם חלקי גוף חשופים והעיניים.
מרחקי ריסוס ממבנים:

*חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-100 מטר ממבנה. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך 
הכניסה מחדש לשטח.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורי מים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף 
לבריכות דגים ולמקורות מים.  רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, 

יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות התכשיר הדרושה. המשך למלא את 

המיכל תוך כדי ערבול.

1-1.5
ל'/ד'

אופן היישום: 

יישום התכשירמינוןהפגעהגידול
טיפול אחרון
לפני קטיף

ימים

נמטודות יוצרות
עפצים ונמטודות

חופשיות

נמטודות יוצרות
עפצים ונמטודות

חופשיות

גזר

יתכנו שני טיפולים:
טיפול 1: קדם זריעה. במתחחת או טיפול קדם הצצה ע"י 

החדרה לעומק 8 ס"מ ריסוס על פני הקרקע והחדרה בהמטרה.
טיפול 2: (במידה ויידרש): כעבור חודש וחצי בנמקור גרגרי 

והחדרה בהשקיה. 

90 יום

90 יום

90 יום

גפן,
שזיף

1-2
ל'/ד'

בחלקות מושקות בטפטוף לזלף על פני הקרקע לאורך 
שלוחות הטיפטוף ולהפעיל ההשקיה.  

בחלקות מושקות בממטרות או מתזים: 
ריסוס פס ברוחב 1 מטר משני צידי העץ והפעלה בהשקיה.

בצל,
שום

נמטודות הגבעול
והפקעת

1 ל'/ד'

נותנים 2 טיפולים:
טיפול 1: לאחר הצצה.

טיפול 2: נמקור גרגרי כחודש וחצי לאחר מכן. 
הפעלה ע“י המטרה. 

בננות לפני
הנטיעה

נמטודות
סלילניות

12.5 סמ“ק
לכל בור
נטיעה

שופכים במשפך גינה לתוך בור הנטיעה את התכשיר 
-כשהוא מהול ב-10 ליטר מים.

-

-

ציפורן
נמטודות
יוצרות
ציסטות

1.5-2
ל'/ד'

בהתאם 
לעוצמת
הנגיעות

זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את 
נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 

דרושים 2 טיפולים-
טיפול1: עם הופעת הנגיעות, אך לא לפני אוקטובר.

טיפול 2: כעבור 6 שבועות. 
זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. 

החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 
יש לחזור על הטיפול כל חודשיים. 

גרברה
נמטודות

1 ל'/ד'יוצרות עפצים

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

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: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות 

את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש 

לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. 
אחסון: 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 אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.
תכשיר שנשפך:תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

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 מוסדר.   

עזרה ראשונה: 
במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני 
הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף 

היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון. 
מידע לרופא:  המרכז למידע בהרעלות, בי"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.
ألمنتس
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חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות 

את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש 

לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. 
אחסון: 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 אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.
תכשיר שנשפך:תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

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 מוסדר.   

עזרה ראשונה: 
במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני 
הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף 

היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון. 
מידע לרופא:  המרכז למידע בהרעלות, בי"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.
ألمنتس



13/1/2021

נמקור® 400 תרכיז מתחלב
כללי: 

נמקור הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, הפועל כרעל מגע. נמקור נקלט ע"י השורשים ומועבר אל 
העלווה של הצמחים. לכן התכשיר קוטל גם נמטודות המתפתחות בתוך הצמח. טווח הדברה של נמקור כולל נמטודות חופשיות, 

נמטודות יוצרות עפצים וציסטות, נמטודות הגבעול והפקעות ונמטודות עלים. נמקור אינו מדביר נמטודות לונגידורוס.

הוראות שימוש:
אזהרות: 

התכשיר שייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, פועל ע"י עיכוב פעולת הכולין אסטראז. רעיל מאוד בבליעה, נשימה ובמגע עם עור חשוף. 
מגרה לעיניים ולעור.
אמצעי זהירות: 

המנע ממגע החומר או התרסיס בעור ובעיניים. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש ללבוש בגדי מגן ארוכים: 
לחומרים  והעמידים  גומי העשויים מניטריל  ולהגנה על השיער, כפפות  לכיסוי  כובע  סגורות,  נעלי עבודה  לכימיקלים,  סרבל עמיד 
כימיים Super Nitrile RNF-15 או דומה ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן EN-136 (מסיכה שלמה) עם מסנן משולב לפי 

.A2/P3 נגד חלקיקים וגזים ברמה של ABEK2-P3 מסוג  EN-14387 תקן
אין ליישם בעת רוח. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול בחומר.

המנע ממגע התכשיר המרוכז עם חלקי גוף חשופים והעיניים.
מרחקי ריסוס ממבנים:

*חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-100 מטר ממבנה. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך 
הכניסה מחדש לשטח.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורי מים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף 
לבריכות דגים ולמקורות מים.  רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, 

יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות התכשיר הדרושה. המשך למלא את 

המיכל תוך כדי ערבול.

1-1.5
ל'/ד'

אופן היישום: 

יישום התכשירמינוןהפגעהגידול
טיפול אחרון
לפני קטיף

ימים

נמטודות יוצרות
עפצים ונמטודות

חופשיות

נמטודות יוצרות
עפצים ונמטודות

חופשיות

גזר

יתכנו שני טיפולים:
טיפול 1: קדם זריעה. במתחחת או טיפול קדם הצצה ע"י 

החדרה לעומק 8 ס"מ ריסוס על פני הקרקע והחדרה בהמטרה.
טיפול 2: (במידה ויידרש): כעבור חודש וחצי בנמקור גרגרי 

והחדרה בהשקיה. 

90 יום

90 יום

90 יום

גפן,
שזיף

1-2
ל'/ד'

בחלקות מושקות בטפטוף לזלף על פני הקרקע לאורך 
שלוחות הטיפטוף ולהפעיל ההשקיה.  

בחלקות מושקות בממטרות או מתזים: 
ריסוס פס ברוחב 1 מטר משני צידי העץ והפעלה בהשקיה.

בצל,
שום

נמטודות הגבעול
והפקעת

1 ל'/ד'

נותנים 2 טיפולים:
טיפול 1: לאחר הצצה.

טיפול 2: נמקור גרגרי כחודש וחצי לאחר מכן. 
הפעלה ע“י המטרה. 

בננות לפני
הנטיעה

נמטודות
סלילניות

12.5 סמ“ק
לכל בור
נטיעה

שופכים במשפך גינה לתוך בור הנטיעה את התכשיר 
-כשהוא מהול ב-10 ליטר מים.

-

-

ציפורן
נמטודות
יוצרות
ציסטות

1.5-2
ל'/ד'

בהתאם 
לעוצמת
הנגיעות

זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את 
נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 

דרושים 2 טיפולים-
טיפול1: עם הופעת הנגיעות, אך לא לפני אוקטובר.

טיפול 2: כעבור 6 שבועות. 
זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. 

החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 
יש לחזור על הטיפול כל חודשיים. 

גרברה
נמטודות

1 ל'/ד'יוצרות עפצים

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

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: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות 

את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש 

לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. 
אחסון: 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 אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.
תכשיר שנשפך:תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

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 מוסדר.   

עזרה ראשונה: 
במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני 
הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף 

היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון. 
מידע לרופא:  המרכז למידע בהרעלות, בי"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.
ألمنتس
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נמקור® 400 תרכיז מתחלב
כללי: 

נמקור הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, הפועל כרעל מגע. נמקור נקלט ע"י השורשים ומועבר אל 
העלווה של הצמחים. לכן התכשיר קוטל גם נמטודות המתפתחות בתוך הצמח. טווח הדברה של נמקור כולל נמטודות חופשיות, 

נמטודות יוצרות עפצים וציסטות, נמטודות הגבעול והפקעות ונמטודות עלים. נמקור אינו מדביר נמטודות לונגידורוס.

הוראות שימוש:
אזהרות: 

התכשיר שייך לקבוצת הזרחניים האורגניים, פועל ע"י עיכוב פעולת הכולין אסטראז. רעיל מאוד בבליעה, נשימה ובמגע עם עור חשוף. 
מגרה לעיניים ולעור.
אמצעי זהירות: 

המנע ממגע החומר או התרסיס בעור ובעיניים. בעת הכנת התכשיר המרוכז לריסוס ובכל זמן היישום יש ללבוש בגדי מגן ארוכים: 
לחומרים  והעמידים  גומי העשויים מניטריל  ולהגנה על השיער, כפפות  לכיסוי  כובע  סגורות,  נעלי עבודה  לכימיקלים,  סרבל עמיד 
כימיים Super Nitrile RNF-15 או דומה ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן EN-136 (מסיכה שלמה) עם מסנן משולב לפי 

.A2/P3 נגד חלקיקים וגזים ברמה של ABEK2-P3 מסוג  EN-14387 תקן
אין ליישם בעת רוח. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הריסוס או בזמן הטיפול בחומר.

המנע ממגע התכשיר המרוכז עם חלקי גוף חשופים והעיניים.
מרחקי ריסוס ממבנים:

*חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-100 מטר ממבנה. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך 
הכניסה מחדש לשטח.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורי מים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף 
לבריכות דגים ולמקורות מים.  רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, 

יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. הפעל את המערבל ושים את כמות התכשיר הדרושה. המשך למלא את 

המיכל תוך כדי ערבול.
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עפצים ונמטודות
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נמטודות יוצרות
עפצים ונמטודות

חופשיות

גזר

יתכנו שני טיפולים:
טיפול 1: קדם זריעה. במתחחת או טיפול קדם הצצה ע"י 

החדרה לעומק 8 ס"מ ריסוס על פני הקרקע והחדרה בהמטרה.
טיפול 2: (במידה ויידרש): כעבור חודש וחצי בנמקור גרגרי 

והחדרה בהשקיה. 

90 יום

90 יום

90 יום

גפן,
שזיף

1-2
ל'/ד'

בחלקות מושקות בטפטוף לזלף על פני הקרקע לאורך 
שלוחות הטיפטוף ולהפעיל ההשקיה.  

בחלקות מושקות בממטרות או מתזים: 
ריסוס פס ברוחב 1 מטר משני צידי העץ והפעלה בהשקיה.

בצל,
שום

נמטודות הגבעול
והפקעת

1 ל'/ד'

נותנים 2 טיפולים:
טיפול 1: לאחר הצצה.

טיפול 2: נמקור גרגרי כחודש וחצי לאחר מכן. 
הפעלה ע“י המטרה. 

בננות לפני
הנטיעה

נמטודות
סלילניות

12.5 סמ“ק
לכל בור
נטיעה

שופכים במשפך גינה לתוך בור הנטיעה את התכשיר 
-כשהוא מהול ב-10 ליטר מים.

-

-

ציפורן
נמטודות
יוצרות
ציסטות

1.5-2
ל'/ד'

בהתאם 
לעוצמת
הנגיעות

זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את 
נוף הצמחים. החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 

דרושים 2 טיפולים-
טיפול1: עם הופעת הנגיעות, אך לא לפני אוקטובר.

טיפול 2: כעבור 6 שבועות. 
זילוף על פני הקרקע בין הצמחים בלי להרטיב את נוף הצמחים. 

החדרת התכשיר על ידי המטרה או טפטוף. 
יש לחזור על הטיפול כל חודשיים. 

גרברה
נמטודות

1 ל'/ד'יוצרות עפצים

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

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: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות 

את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
מועד כניסה מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר 48 שעות ממועד הטיפול. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש 

לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. 
אחסון: 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 אפילו אם יזדקקו לו שוב למחרת.
תכשיר שנשפך:תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

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 מוסדר.   

עזרה ראשונה: 
במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני 
הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לשטוף 

היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון. 
מידע לרופא:  המרכז למידע בהרעלות, בי"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.
ألمنتس



stanz

13/1/2021

תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים השייך לקבוצת 
הזרחנים האורגניים. התכשיר מעכב את פעולת הכולין אסטראז.

1 ליטר

fenamiphos מכיל 400 גרם לליטר
היתר חומרי דילול והרטבה

Ⅰ3017

لالستعمال الزراعي فقط - وليس لالستعمال المنزلي

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

רשיון האגף להגנת הצומח 70/הצ/ 488

לידור אלמנטס בע"מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל. 03-7606222

R 
07

/2
01

8 
כון

עד

מס‘ אצווה:

.04-7771900

وضع الفته حتذير بحيث يكون مكتوب عليها اسم املاده والتاريخ الذي يسمح به الدخول من جديد الى املنطقه.

ممنوع تطاير ووصول املاده الى برك السمك ومصادر املياه، سام جدا للنحل، في مناطق والساعات التي يوجد فيها 
فعاليه للنحل ممنوع استعمال املاده، ممنوع وصول وتطاير املاده الى احملاصيل واالعشاب املزهره القريبه.
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