
אבקה רטיבה WP - קוטל פטריות 
למניעה של מחלות בגידולי שדה, 

בירקות ובעצי פרי

24.03.21  Mancotel_10kg, size:  29.7x21cm

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

דרגת רעילות: מסוכן (IV)  |  מס' או"ם: 3077 
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 83/ה"צ/766

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

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

Mancozeb 80% :מכיל

Mancotel 80 מנקוטל
منكوتال

תכולה: 10 ק״ג
פסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם 
בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא 
מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר. הניסיון הראה כי עלולים להתפתח גזעים 
עמידים לקוטלי פטריות אלה, הגורמים לפחיתה ביעילות התכשיר. מאחר ולא ניתן לצפות מראש 
את התפתחות והתפשטות העמידות אין היצרן אחראי לנזקים העלולים להגרם על ידי כך. * אין לקצור חיטה ואין להעלות בע"ח למרעה בשדות מטופלים, אלא כעבור 26 ימים

מהטיפול.  אין לרסס יותר מ-4 פעמים בעונה.

שילובים: אין לשלב מנקוטל בתכשירים נוספים.
בגמר השימוש: 

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

ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן יישום, 
ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי 
המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות על ידי המשרד להגנת 
הסביבה, כגון: פיזור בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר 

הפסולת הרעילה ברמת חובב. 
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב 

במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, 
במהלך 24 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 
12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש. 
יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, מחוץ 

להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 
טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל במהלך 
האחסון, הינו כפסולת מסוכנת. יש לאסוף לכלי אטים ולהשליך לאתר הפסולת 

הרעילה ברמת חובב. 
טיפול באריזות ריקות: יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מכל 

המרסס ולהשליך את האריזה לאשפה. 
עזרה ראשונה:

‰ במקרה של שאיפת אדי התכשיר, העבר את הנפגע לאזור מאוורר. פנה
לרופא אם התפתחו תסמינים.

‰ במקרה של מגע התכשיר בעיניים, יש לשטוף במים זורמים במשך 20 דקות
לפחות. פנה לרופא אם התפתח גירוי.

‰ במקרה של מגע בעור, הסר בגדים מזוהמים ושטוף בהרבה מים ובסבון.
פנה לרופא אם התפתח גירוי.

‰ במקרה של בליעה, יש לשטוף את הפה במים. אין לתת לאדם מחוסר
הכרה כל דבר דרך הפה. אין לגרום להקאה ללא הנחיה מרופא. יש לפנות 

לרופא ולהציג בפניו תווית זו. 
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, 

טל': 04-7771900.

מס׳ סדרת ייצור:

M3 קבוצהקוטל פטריות
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כללי: מנקוטל הינו תכשיר מקבוצת הדיתיוקרבמטים, המיועד למניעת מחלות 
בגידולי שדה, בירקות ובעצי פרי . מנקוטל משמש בעיקר למניעת התפרצות 
המחלות ע”י פגיעה בנבגי הפטריות ומניעת נביטתם. מנקוטל יעיל בהדברת 

אקרית החלודה בהדרים ובעגבנייה. 
הוראות השימוש:

אזהרה: מזיק בבליעה. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה ובמגע עם העור. 
חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם. לא לנשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות 
המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן היישום 
לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות,  כובע לכיסוי 
ולהגנה על השיער, כפפות ניטריל (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגני 
 (EN-1438 תקן) עם מסנן (EN-140 תקן) מסיכת חצי פנים .(EN-166) צד
מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם העור 
או עם העיניים. אל תשאף את אבק התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן 

במהלך העבודה עם התכשיר.
סכנות לסביבה: 

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. 
מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.  

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הוראות שימוש: המינון והעיתוי כמפורט בטבלה. ניתן לחזור על הטיפול, 

בהתאם לעוצמת הנגיעות, כל 14-7 ימים.
הכנת התרסיס: יש לערבב את כמות התכשיר המתאימה עם מעט מים עד 
ליצירת תרחיף  אחיד. יש להפעיל את המערבל ולהוסיף את התרחיף המתקבל 
למכל המרסס המלא עד כדי מחציתו במים. יש להוסיף את יתרת המים 

ולהפעיל את מערכת הערבול כל זמן הריסוס.
אופן היישום:

מיוצר ע"י: UPL Limited, הודו

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ


