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אולטרה-פיין הינו שמן פרפיני קל המיועד לשיפור ההרטבה, ההחדרה והפעילות של בקטין, אקרימקטין 

וורטימק. תוספת שמן אולטרה-פיין לקוטלי חרקים אלה משפרת את הפעילות האינסקטיצידית שלהם. 

על המשתמש באולטרה-פיין לעיין לפני השימוש בתווית התכשירים בקטין, אקרימקטין או ורטימק. 

אמצעי זהירות 

לזמן היישום:

אולטרה-פיין הינו שמן ועלול לגרום צריבות אם הריסוס מתבצע בתנאי 

עקה. אין לרסס בטמפרטורות גבוהות מעל 30 מ''צ.

אין לרסס בלחות אויר גבוהה. רצוי לרסס לפנות ערב. 

בגידולים חסויים, במשך יומיים לאחר הריסוס, יש להקפיד על אוורור לבל 

תעלה הטמפ’ מעל 30 מ’’צ.

התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים.רעילות לדגים:

כניסה מחדש 

לשטח המטופל: 

אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני שחלפו 24 שעות 

מהריסוס.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

תכשירים  עם  לשלב  אין  בורטימק.  או  באקרימקטין  בבקטין,  רק  אולטרה-פיין  לשלב  ניתן  שילובים: 

סיסטמיים להדברת קימחון או קימחונית. 

הוראות שימוש:

הערותהריכוז ב-% ונפח התרסיסהגידול/המזיק

אגס

פסילת האגס

0.5% מנפח התרסיס 

כנדרש לכיסוי נוף העץ אך 

לא יותר מ – 1 ל’/ד’

אין להוסיף יותר מ-1 ל’/ד’ 

אולטרה-פיין בנפח תרסיס מעל 

200 ל’/ד’.

אסטר, גיבסנית, פלוקס, 

ציפורן, חרצית, גזר, חציל, 

כרפס, מלפפון, מלון, אבטיח, 

כותנה

אקריות, תריפס, זבוב המנהרות

1% מנפח התרסיס אך לא 

יותר מ – 1 ל’/ד’. בנפח 

תרסיס של עד 100 ל’/ד’

נא עיין בתווית בקטין, 

אקרימקטין או ורטימק.

הדרים

אקרית החלודה של ההדר

1% מנפח התרסיס כנדרש 

לכיסוי נוף העץ אך לא 

יותר מ – 2 ל’/ד’

אין להוסיף יותר מ-2 ל'/ד' 

אולטרה-פיין בנפח תרסיס מעל 

200 ל'/ד'. 

הדרים

עש המנהרות של ההדר

0.5% מנפח התרסיס 

כנדרש לכיסוי נוף העץ אך 

לא יותר מ – 2 ל’/ד’

אין להוסיף יותר מ-2 ל'/ד' 

אולטרה-פיין בנפח תרסיס מעל 

200 ל'/ד'.

גפן

אקרית הפקע

0.5% מנפח התרסיס 

כנדרש לכיסוי נוף הגפן

אין להוסיף אולטרה-פיין לאחר 

הפריחה מחשש לצריבות 

בגרגר.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 92/ה”צ/1192. מס’ או”ם: לא מסווג. 

מיועד לשילוב עם בקטין או עם אקרימקטין או עם ורטימק

Ultra-Fine  / אולטרה-פיין  / اولترا فاين
שמן, מכיל: 98.8% שמן פרפיני קל
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