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כללי: ולו� פריי�
  .Pyridylethylamide - ולו� פריי� הינו תכשיר הקוטל נמטודות השיי� לקבוצה כימית חדשה

ולו� פריי� מג� על הגידול משלב השתילה. החומר הפעיל פלואופיר� מעכב את קומפלק� II של שרשרת 
הנשימה במיטוכונדריה של נמטודות. עיכוב שרשרת זו גור� לצמצו� מהיר ומשמעותי של האנרגיה ברמה 

התאית בנמטודה.
הוראות השימוש:

אזהרות: מ�וכ� בבליעה, עלול לגרו� לתגובה אלרגית.
אמצעי זהירות ומיגו�: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתא� לכללי הזהירות המקובלי� בשימוש בחומרי 
הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכי�, �רבל עמיד לכימיקלי� וג� נעלי עבודה �גורות וכובע לכי�וי והגנה 
תק�  (לפי  מהצד  אטימה  ע�  מג�  ומשקפי   (EN-374/3 תק�  (לפי  ניטריל  בכפפות  להשתמש  השיער.  על 
EN-166). יש להקפיד על שימוש במ�יכת חצי פני� (תק� EN-140) ע� מ�נ� משולב (תק� (EN-14387) מ�וג 

 .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� לטפל בקרבת מקווי מי� או נחלי�. מנע זרימה ורח� לבריכות דגי� 
ומקורות מי�. עלול לזה� מי תהו�. יש להיזהר לבל יישפכו שאריות מ� המר�� למקורות מי�. יש לפנות את 

החומר והמכלי� בהתא� להוראות פינוי פ�ולת מ�וכנת. 
אי� לייש� חומר הדברה זה באזור שפלת החו�, כמפורט להל� :

1. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרו� אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המי�.
2. מאשדוד עד קי�ריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הי�.

3. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הי�.
לא נכללות באי�ור זה חלקות בה�: שיעור חר�ית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני  בקרקע 

הוא 1% ויותר.
אופ� היישו�: אי� לייש� ולו� בשעות החמות של היו� ובימי� ע� טמפרטורה גבוהה לעונה. 

אי� לייש� יותר מ- 130 
מ״ק לדונ� בשנה, ג� במקרה של מ
פר מחזורי גידול באותה חלקה. 
שטח שטופל בולו� פריי� לא יטופל ברי
ו
 עלוותי ראשו� ע� קוטל מחלות בעל מנגנו� פעולה זהה 

(SDHI) לולו� פריי� כגו�: לונה אק
פריאנ
, לונה טרנקיליטי וחומרי� המכילי� בו
קליד.  

בגמר השימוש:

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.
הגנה אישית: רח� היטב במי� ו�בו� חלקי גו� שנחשפו לתכשיר ולהחלי� בגדי�. יש לכב� את בגדי העבודה 

בנפרד ולנקות את ציוד המג� בעזרת דטרגנט. 
ובמנהרות  צמיחה  בבתי  היישו�.  לאחר  שעות   12 המטופל  לשטח  להיכנ�  אפשר  מועד כני
ה מחדש: 

עבירות יש לאוורר 12 שעות נו�פות בשיטות המקובלות לפני כני�ה מחדש ללא ציוד מג� אישי.
אח
ו�: יש לאח�� את התכשיר באריזה מקורית במח�� נעול, המיועד לאח�ו� חומרי הדברה, מחו� להישג 
יד� של ילדי� ואנשי� בלתי מו�מכי�. חומר עוד� יש להחזיר למח�� מיד בתו� היישו� ואי� להשאירו בשדה 

אפילו א� יזדקקו לו שוב למחרת.
תכשיר שנשפ�: תכשיר שנשפ� יש לשפו� חול או נ�ורת, לא�ו� ולהעביר לאתר פ�ולת רעילה. 

טיפול באריזות ריקות: שטו� את האריזה היטב, לפחות 3 פעמי� או במתק� שטיפה בלח� מי�. שפו� את 
התשטי� אל מיכל המר��. נקב ומע� את האריזה השטופה והשל� אותה למיכל האשפה או לאתר פ�ולת 

מו�דר.
עזרה ראשונה: 

במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקו� מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה 
מידית ע"י רופא. אי� �ימני הרעלה �פציפיי� לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא 

המטפל. 
במקרה של זיהו� בעיניי�, לשטו� היטב במי� זורמי� נקיי� במש� 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של 

זיהו� העור, לרחו� במי� ו�בו�. 
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"�  טלפו� מ�': 7771900–04.

תנאי מכירה:
אנו אחראי� לכ� שמוצר זה תוא� את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאי� למטרות 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.   

Bayer AG
במפעל בגרמניה

לידור אלמנט
 בע“מ

גידולי� עוקבי�: עלולות להימצא שאריות Fluopyram  בגידול עוקב. נית� לגדל א� ורק גידולי� עוקבי� בה� 
יש לחומר שארית מותרת.  

תכשיר להדברת נמטודות בעגבנייה חציל מלפפו� ופלפלתכשיר להדברת נמטודות בעגבנייה חציל מלפפו� ופלפל

חציל*

* לאחר יישו� ולו� תיתכ� הופעת הילה צהובה בשולי העלה ו/או במרכזו ו/או נקודות נקרוטיות.  
  תופעות אלו אינ� משפיעות על  התפתחות הגידול.


