
ליטרים  5 X4 תכולה: 

3.4.19 - נביג‘ין 

 Flusulfamide ‘מכיל: 50 ג'/ל
 II דרגת רעילות: רעיל 

מספר או"ם: 3082
 רישיון השרותים להגנת הצומח מס‘: 18 / ה“צ / 4311

היצרן: Utsunomiya Chemical Industry, יפן עבור Mitsui Chemicals Agro, יפן

גרב אבקתי בפקעות תפוח אדמה. החומר הפעיל בתכשיר  קוטל פטריות המיועד להדברת  הינו  נביג'ין  כללי: 
נביג'ין, Flusulfamide, משתייך לקבוצה הכימית - Sulfonanilide והוא מעכב נביטת נבגים של פטריות רגישות.

08-6308001 פקס‘:   ;08-6308000 טל‘:  קידרון,    ,555 ת"ד  אגרו,  גדות  מתחם   – בע"מ  אגרו  מרחב 
08-8527124 פקס‘:   ,08-8533844 טל‘:  אשדוד  הספנים,  מבוא  רח'  המחסן: 

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 לקוטל פטריות זה, הגורמים לפחיתה ביעילות התכשיר. מאחר ולא ניתן לצפות מראש 

את התפתחות והתפשטות העמידות אין היצרן אחראי לנזקים העלולים להגרם על ידי כך.

®NEBIJIN נביג'ין

 SC תרכיז רחיף   
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מס‘ סדרת ייצור:

תאריך ייצור:

מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.



28.10.18 - נביג‘ין  B-צד

®NEBIJIN נביג'ין

 SC תרכיז רחיף   

نوبیخین
קוטל פטריות להדברת גרב אבקתי בתפוח אדמה

לגירוי  גורם  בעור.  ובמגע  בשאיפה  מסוכן  בבליעה.  רעיל  אזהרות: 
בעיניים, במערכת הנשימה ובעור. חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם. 
או לכבד, עקב חשיפה  נזק למערכת העצבים המרכזית  לגרום  עלול 

ממושכת או חוזרת ונשנית.
אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים 
ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, 
 ,EN-374/3 לפי תקן  (ניטריל)  לכימיקלים  חומר עמיד  כפפות עשויות 
 (EN-136 תקן) מגפי גומי, מסיכת פנים שלמה להגנה על דרכי הנשימה
ABEK-2-P3. מנע מגע של  מסוג   (EN-14387 (תקן  עם מסנן משולב 
או עם הבגדים. אל  העיניים  או של התרסיס עם העור, עם  התכשיר 
תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן 

במהלך העבודה עם התכשיר.
מ'   50  - מ  הקטן  במרחק  לרסס  איסור  חל  ממבנים:  ריסוס  מרחקי 
ממבנה. כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 100 מ' 
ממנו. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך הכניסה 

מחדש לשטח.
סכנות לסביבה:

רעילות לדבורים: רעילות לדבורים נמוכה.
שלשולים  במים,  החיים  ליצורים  רעיל  במים:  החיים  ליצורים  רעילות 

ועופות. 
מנע  המימית.  בסביבה  טווח  ארוכות  שליליות  להשפעות  לגרום  עלול 
זיהום של מקורות מים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

הערה: אין לאפשר רעייה או האבסה של בע"ח בחלקי צמחים שטופלו 
בחלקה  בע"ח  להאבסת  המיועד  עוקב  גידול  לזרוע  אין  בתכשיר. 
עוקב  כגידול  שחת  או  מספוא  גידולי  לזרוע  ניתן  בנביג'ין.  שטופלה 
בחלקה שטופלה בתכשיר רק לאחר עונה אחת לפחות של גידול ירקות. 
בעת  הזריעה  פס  על  לריסוס  מיועד  נביג'ין  התכשיר  שימוש:  הוראות 
הזריעה. לתכשיר אין לחץ אדים אלא הוא קוטל מגע ויש ולהקפיד וכו‘ 

ויש להקפיד על כיסוי טוב של הפקעות והקרקע בתכשיר.
הכנת התרסיס: ממלאים את מכל המרסס עד חציו במים, מפעילים את 
המערבל, מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה, ממשיכים למלא את 

המכל במים תוך כדי ערבול. 
אופן היישום:

שילובים: בהעדר מידע אין לשלב בתכשירים נוספים.
בגמר השימוש: 

משאריות  המרסס  מכל  את  לרוקן  יש  הריסוס,  בגמר  המרסס:  ניקוי 
התרסיס, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים (ראה להלן). אחר כך יש 
יש  ובדטרגנט. את התשטיפים  במים  חלקיו  וכל  את המרסס  לשטוף 

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 
ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי 
לייעוד  (בהתאם  חקלאי  ריסוס בשטח  כגון:  הסביבה,  להגנת  המשרד 
הרעילה  הפסולת  לאתר  ופינוי  אידוי  טיהור,  חוזר,  שימוש  שבתווית), 

ברמת חובב.
במים  להתקלח  יש  הריסוס  בגמר  מיד  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד 

משאר הכבסים. 
כניסה מחדש לשטח המטופל: מותרת 4 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום מוצל, מוגן, 
מאוורר ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של 
ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי 

מזון או מספוא. יש להגן על התכשיר מאור ומלחות, ממקור חום ואש.
חול  או  נסורת  יש לספוג באמצעות  תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך 
ולאסוף לכלי סגור. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן 
יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת  האחסון 

רעילה.
טיפול באריזות ריקות:  שטוף את האריזה היטב לפחות שלש פעמים 
או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי השטיפה למכל המרסס. 

נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.
עזרה ראשונה: 

במקרה של שאיפת התכשיר: העבר את הנפגע לאוויר צח. במקרה של 
הגוף  איברי  את  ולרחוץ  מלוכלכים  בגדים  להסיר  יש  בעור:  מגע 

שהזדהמו במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה לרופא.
במקרה של מגע בעיניים: יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 15 

דקות לפחות ולקרוא לרופא.
במקרה של בליעה: אין לגרום להקאה. פנה לרופא מיד.

מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. 
טל': 04-7771900.
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