
21.12.20  Alphatin_1L, size:  27.2x15cm

1. הטיפול מומלץ בחלקות ולנסיה עם יבול גבוה ולעיתים גורם לדילול חנטים. 2. הטיפול מומלץ בחלקות נובה בעודף חנטה כאשר 
הפרי מכיל זרעים. 3. הריכוז הגבוה מומלץ כאשר מספר החנטים גבוה יחסית. 4. זית - הטיפול מומלץ רק בשנים עם פריחה שופעת. 

5. יש להשתמש בריכוז הגבוה כאשר צפויה נשירה טבעית רבה ו/או כאשר היבול גבוה.

 Alphatin  אלפטין الفاتين

דרגת רעילות: מסוכן )IV(  |  מס׳ או"ם: 1760
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 90/ה"צ/1013

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

מס׳ סדרת ייצור:

תאריך ייצור:

עידכון תווית: 12/20   |    501121730010000

תכולה: 1 ליטר

SL תרכיז נוזלי
מווסת צמיחה בהדרים, בזית ובתפוח

מכיל: 400 גרם בליטר
NAA: 1-Naphthalene Acetic Acid

מיוצר ע"י:  ליעד אגרו בע״מ

לא לשימוש ביתי ‑ לשימוש חקלאי בלבד
ليس اللستخدام املنزلي - اللستخدام الزراعي فقط

משווק ע"י:
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500 

טל': 08-6308000; פקס': 08-6308001

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות 
על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש 
בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה 
ע”י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

אזהרות: מזיק בבליעה. גורם לכוויות חמורות בעור 
ולנזק לעיניים. גורם נזק חמור לעיניים. עלול לגרום 
לגירוי הנשימה.מסוכן לנשים בגיל הפוריות ולנשים 

בהריון )מזיק לעובר(. 
אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט 
באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. 
בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש 
בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה 
גבוהות, כפפות גומי )תקן EN-374/3(, משקפי מגן 
עם מגני צד )EN-166(. מנע מגע של התכשיר המרוכז 
או התרסיס עם העור או העיניים. אל תשאף את אדי 
התכשיר או התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן 

גמר השימוש: 
ניקוי  ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 
יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את 
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

הריכוז ח״פ, מועד הטיפולהמטרההגידול
חלקי מיליון

כמות התכשיר 
ל‑100 ל׳ מים

תוספים ‑ 
הריכוז

נפח 
התרסיס

הדרים
ולנסיה 1  

הגדלת הפרי  
והפחתת קמטת

)תחילת יוני( קוטר  
75 סמ”ק300חנטים 18-15 מ”מ

טיבולין 
  0.025%

להרטבה 
 מלאה

מיכל, 
מורקוט

דילול חנטים 
והגדלת הפרי

קוטר חנטים 
75-50 סמ”ק 12-8300-2003 מ”מ

נובה
דילול חנטים 2 
הגדלת הפרי, 
 הפחתת קמטת

קוטר חנטים 
87-75 סמ”ק 20-15350-3003 מ”מ

וינולה 
)בשנת 

 שפע(

דילול חנטים, 
 הגדלת הפרי,  
הפחתת קמטת

קוטר חנטים 
60-50 סמ”ק 23-21250-2003 מ”מ

 חנקת 
אשלגן  

4%

דילול חנטים  זית 4
והגדלת הפרי

10-9 ימים  
לאחר פריחה 

 מלאה
100

25 סמ”ק. על כל יום 
איחור בטיפול, יש להוסיף 
עוד 2.5 סמ”ק של אלפטין 

לכל 100 ל' מים.

טיבולין 
 0.05%

להרטבה 
 מלאה

תפוח 
 מהזנים:

סטרקינג, 
 יונתן

הפחתת  נשירת 
פירות

7 ימים  לפני תחילת 
 הקטיף או מיד  
בתחילת נשירה 
 טבעית של הפרי

 15.0-11.3 סמ”ק60-45 5
 X טריטון

100
 0.025%

 150-120
ל’/ד’  

בהתאם 
לגודל  העץ

אופן היישום:

במהלך העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה:

 רעילות לחי במים: התכשיר רעיל לדגים, ועלול לגרום 
להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. 

 רעילות לדבורים: לא צפויה סכנה לדבורים כאשר 
מטפלים בתכשיר בהתאם להוראות.  

הוראות השימוש:
הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות 
המים הדרושה. הפעל את הערבול והוסף את הכמות 
הדרושה של אלפטין וכן את התוסף למכל המרסס. 
השלם את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך 

היישום.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או 
שאריות ממתקן ריסוס, ממכל 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 בגמר העבודה: בתום הריסוס יש להתקלח 
במים ובסבון ולהחליף בגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש 

לכבס בנפרד משאר הכבסים.
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המרוסס ללא 

הגנה מתאימה עד להתייבשות התרסיס.
אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במקום 
מוגן, נעול ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה או 
תכשירים מאכלים, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים 
בלתי מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון 

או עם מספוא.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שדלף מהמכל יש 
לספוג בחול יבש, לאסוף לתוך מכלים סגורים ולהעביר 

לאתר פסולת רעילה.
 טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב 
לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. 
שפוך את התשטיף אל מכל הריסוס. נקב ומעך את 
האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה או 

לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה:  במקרה של חשד להרעלה, אין לתת 
דרך הפה כל דבר שהוא לאדם מחוסר הכרה. קרא מיד 
לרופא  במקרה של בליעה, אם הנפגע בהכרה, יש 
לשטוף את פיו במים ולשתות הרבה מים. אין לגרום 
להקאה. פנה מיד לרופא  במקרה של שאיפת אדי 
התכשיר יש להרחיק את הנפגע מיד לאזור מאוורר. 
במקרה של הפסקת נשימה, יש להתחיל מיד בהנשמה 
מלאכותית. קרא לרופא  במקרה של מגע בעור, יש 
להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף היטב את אברי הגוף 
שנחשפו לתכשיר במים ובסבון. קרא לרופא אם הופיע 
גירוי בעור  במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף במים 
במשך לפחות 15 דקות. קרא לרופא מיד. אדם שנפגע 
יש להעביר לטיפול רפואי ולהציג את תווית האריזה 

בפני הרופא.
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, 

בי”ח רמב”ם, חיפה. טל׳: 04-7771900. * אין לרסס כאשר העצים צמאים ובתנאי שרב או אם צפוי שרב 36 שעות לאחר הריסוס. ריסוס בטמפרטורות נמוכות מידי, גורע 
מיעילות הטיפול. הריסוסים באלפטין מדללים פרי ולעיתים מפחיתים יבול.

 


