
 Lynoor   לינור  لينور
SC תרכיז רחיף

קוטל עשבים בררני בגזר ובתפוח אדמה
Linuron 480g/L :מכיל

מיוצר ע"י: Drexel, ארה"ב

רעילות: IV מסוכן
מספר או"ם: 3082

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 04/ה"צ/1788

מס' סדרת ייצור: 

לא לשימוש ביתי ‑ לשימוש חקלאי בלבד
ليس اللستخدام املنزلي - اللستخدام الزراعي فقط
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כללי: לינור הינו קוטל עשבים בררני למניעת הצצה ולקטילת עשבים חד 
שנתיים בגזר ובתפוח אדמה ולקטילת עשבים קיימים בגזר. מיני העשבים 
כוכבית  ירבוז,  מיני  דגניים חד-שנתיים, ארכובית שבטבטית,  המודברים: 
מצויה, כף אווז, רגלת הגינה, מרקולית מצויה, חרצית, מקור החסידה, 

חלמית וחבלבל. מיני עשבים שלא יודברו: קייצת, זון, מיני סוככיים.

ריריות.  ולרקמות  לעור  לעיניים,  לגירוי  לגרום  עלול  התכשיר  אזהרות: 
יש למנוע מגע עם העיניים, עם העור ועם הבגדים. התכשיר גורם לנזק 

בבליעה. יש להמנע לחלוטין מהגעת התכשיר למזון.

בטיפול  המקובלים  זהירות  אמצעי  על  להקפיד  יש  זהירות:  אמצעי 
מגע  ומכל  ומשאיפתו  התכשיר  מבליעת  להימנע  יש  רעילים.  בחומרים 
ישיר עימו בידיים או בעיניים. יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים 
בטיפול בתכשירי הדברה. להלן: שימוש בבגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד 
לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות 
)תקן EN-374/3(, משקפי מגן עם אטימה מהצד )תקן EN-166(, מסיכת 
 .ABEK-P3 מסוג )EN-14387 ( עם מסנן )תקןEN-140 חצי פנים )תקן

אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

סכנות לסביבה: 
רעילות ליצורים החיים במים: רעיל לדגים וליצורי מים ויש למנוע הגעתו 

לסביבתם.

את  מודדים  השימוש.  לפני  המכל  את  היטב  לנער  יש  התרסיס:  הכנת 
בהדרגה  שופכים  מים,  מעט  עם  ומערבבים  לינור  של  הדרושה  הכמות 
בחישת  כדי  תוך  הדרושה,  המים  כמות  במחצית  המלא  הריסוס  למכל 

המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

אופן היישום:

המינון הגידול
)סמ"ק/ד'(

מועד 
הטיפול

סוג 
הקרקע

נפח הריסוס
)ל'/ד’(

גזר
150

אחרי זריעה 
ולפני הצצת 

הגידול

קלה ולס

40-20 כבדה200

תפוח
קלה ולס150אדמה

הפעלה: השקייה בנפח של לפחות 30 מ”ק לדונם או משקעים בכמות של 
30 מ”מ לא יאוחר משבוע לאחר הריסוס.

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, 
ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות 
ידי  על  מאושרות  בשיטות  תשטיפים  לסלק  יש  למיניהם.  המים  ומקווי 
המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור 

אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

ובסבון  במים  להתרחץ  יש  הריסוס  אחרי  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל: 24 שעות לאחר היישום. 

אחסון: יש לאחסן את החומר באריזתו המקורית במחסן נעול, מאוורר, 
ילדים,  של  ידם  מהישג  להרחיק  הדברה.יש  לחומרי  המיועד  ויבש  מוצל 
יש להפריד מחומצות  והצתה.  וממקור חום  וחיה  בעלי חיים, מזון אדם 

ומבסיסים.

בחול,  או  בנסורת  להספיג  יש  שנשפך  חומר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
לאסוף באריזה אטימה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים 
או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב 

ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה אל מכל האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור עם החומר, יש לשטוף את נקודות 
העיניים  את  לשטוף  יש  לעיניים  התזה  של  במקרה  וסבון.  במים  המגע 

במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג
בפניו את תווית התכשיר.

רמב"ם  ביה"ח  בהרעלות.  רפואי  לייעוץ  הארצי  המרכז  לרופא:  מידע 
חיפה, טל. 04-7771900

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על 
גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר 
חלה  אינה  זו  אחריות  רגילים.  שימוש  בתנאי  להוראות  בהתאם  ניתן  הוא 
בתווית  ההוראות המצוינות  הנוגדת את  בצורה  בחומר  במקרים של שימוש 
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.
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