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تركيز معلقSC- مبيد مسببات األمراض يف املحاصيل الحقلية, الخرضوات واألشجار املثمرة

chlorothalonil يحتوي 500 غرام باللرت

رقم االنتاج:

, إيطالياانتاج رشكة:

مجموعةمبيد فطريات

إقرأ بتمعن النرشة قبل اإلستع®ل

ليس لإلستع®ل املنزيل - لإلستع®ل الزراعي فقط

سعة العبوة:10 لرت

درجة السمّية: خطË (IV) | رقم هيئة األمم: 3082 | رقم رخصة وقاسة النبات : 86/ ה“צ/979

فقــرة مســؤولية املســتعمل يتحمــل املســؤولية لــكل األرضار التــي تحــدث نتيجــة أســباب وظــروف ليســت تحــت ســيطرة املنتــج. املنتــج غــË مســؤول عــن األرضار التــي 
قــد تحــدث نتيجــة ظــرف خــزن غــË مالئــم او اســتع®ل خاطــيء للمســتحرض.  أثبتــت التجــارب بأنــه قــد تتطــور أصــول ذات مناعــة لهــذه املبيــدات الفطريــة, التــي 

تسبب لفقدان الفعالية للمستحرض. وìا انه ال ëكن توقع حدوث تتطور وانتشار املناعة فإن املنتج غË مسؤول عن األرضار التي قد تحدث نتيجة لذلك.

 , و جــر أ ت  و جــد مجمــع   : ملكتــب ا
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Nogal
تركيز معلقSC- مبيد مسببات األمراض يف املحاصيل الحقلية, الخرضوات واألشجار املثمرة

ــات  ــادة فطري ــع واب ــد ملن ــة املع ــع الفعالي ــري واس ــد فط ــال مبي ــة: نوچ ــذة عام نب
املسببة لالمراض يف الخرضوات, املحاصيل الحقلية واألشجار املثمرة.

ــل  ــة بالتعام ــذر املتبع ــائل الح ــىل وس ــرص ع ــب الح ــة: يج ــذر والح®ي ــائل الح وس
ــات,  ــاوم للكي¨وي ــية, رسوال مق ــل كاس ــس عم ــتع¨ل مالب ــيل: اس ــا ي ــدات م باملبي
 (EN-374/3 ــار ــوف (معي ــه, كف ــة لغطــاء الشــعر وح¨يت ــق‘ قبع ــل مغل حــذاء عم
نظــارات واقيــة مــع اغــالق مــن الجوانــب (معيــارEN-166), ك¨مــة لنصــف الوجــه 
(معيار EN-140) مع فلرت (معيار EN-14387) من نوع ABEK-P3 احرص لعدم بلع 
املســتحرض واستنشــاقه وكل اتصــال مبــارش بااليــدي واالعــÏ, ال تــأكل, ال تــرشب وال 

تدخن وقت التعامل مع املستحرض.
تحذيرات للبيئة: 

الســمّية لالســ®ك والكائنــات املائيــة:  ســام لألســ¨ك والكائنــات الحيــة باملــاء. قــد 
يســبب ألرضار طويلــة األمــد للبيئــة املائيــة. امنــع وصــول املــادة او ميــاه الشــطف 

لربك االس¨ك مجاري الترصيف او مصادر املياه.
السمّية للنحل: املستحرض غÛ سام للنحل.

ــة  ــة قبــل او مــع بدايــة ظهــور عالمــات االصاب ــة املعامل تعليــ®ت االســتع®ل: بداي
االوىل للمــرض. الــرش يتــم بواســطة معــدات خاصــة منصــوح بهــا, وكميــة محلــول 
رش كافيــة لتغطيــة جيــدة للمجمــوع الخــرضي للنبــات. âكــن معــاودة الــرش 

حسب شدة االصابة بفواصل رش كل 7-10 ايام..
ــة  ــل االســتع¨ل, نضيــف الكمي ــداً قب ــوة املســتحرض جي ــول: خــض عب تحضــË املحل
املطلوبــة مــن املســتحرض للمــرش اململــوء نصفــه باملــاء. ومــن ثــم نكمــل باقــي كميــة 

املاء من خالل الخلط.

كيفية االستع®ل:

* الكمية املنخفضة باملعاملة الوقائية, والعايل للمعاملة العالجية.
** ليس أكê من 4 مرات باملوسم.

إمكانيات الخلط: ال âكن الخلط مع مواد أخرى.
مناعــة: ال نســتعمل نوچــال بالتتــايل اíــا كمعاملــة مــن نظــام اســتع¨ل متــداول مــع 
ــرض.  ــذا الغ ــا له ــوح به ــة املنص ــة مختلف ــة كي¨وي ــن مجموع ــة م ــدات فطري مبي

فواصل الرش 7-14 يوم.
بعد االنتهاء من االستع®ل:

ــرش مــن بواقــي  ــغ وعــاء ال ــرش يجــب تفري تنظيــف املــرش: بعــد االنتهــاء مــن ال
ــرش وكل  ــطف امل ــم ش ــك يت ــد ذل ــطف, بع ــاه الش ــاد مي ــم إبع ــاً لنظ ــول تبع املحل

أجزاءه باملاء والصابون يجب إبعاد مياه الشطف تبعاً للتعلي¨ت املوىص بها.
إبعــاد ميــاه الشــطف: ال âكــن تفريــغ وشــطف مســتحرضات بقايــا محلول مــن جهاز 
رش وعــاء تجميــع أو مــن جهــاز آخــر لــألرض أو بــرك األســ¨ك أو مصــادر 
ومجمعــات امليــاه عــىل أنواعهــا يجــب ابعــاد ميــاه الشــطف ضمــن األنظمــة املــرصح 
ــوي,  ــتع¨ل ثان ــي. إس ــل زراع ــل رش حق ــة, مث ــة البيئ ــب ح¨ي ــل مكت ــن قب ــا م به

تطهÛ تبخÛ ونقل ملوقع النفايات السامة يف رمات حوفاف.
وقايــة شــخصية بعــد االنتهــاء مــن العمــل: بعــد االنتهــاء مــن الــرش يجب االســتح¨م 

باملاء والصابون وتبديل املالبس. املالبس امللوثة يجب غسلها عىل إنفراد.
الدخــول مجــدداً للحقــل املرشــوش: ال âكــن الدخــول للحقــل املرشــوش بــدون وقاية 
مالøة خالل 48 ساعة من الرش. يف الدفيئيات واالنفاق يجب التهوئة 12 ساعة اضافية 

بالطرق املتبعة قبل الدخول مجدداً بدون وسائل وقاية شخصية.
التخزيــن: اخــزن املســتحرض بعبوتــه االصليــة يف مــكان مقفــل ومظــل بــارد وجــاف 
معــد لخــزن املبيــدات بعيــداً عــن متنــاول ايــدي االوالد وانــاس غــÛ مؤهلــÏ احــرص 
ــب  ــا. يج ــمدة وغÛه ــذور أس ــالف ب ــة, أع ــواد غذائي ــتحرض م ــس املس ــأن ال يالم ب

ح¨ية املستحرض من مصادر حرارية واشتعال.
يف حالــة تبعــõ املســتحرض: املســتحرض املســكوب يجــب امتصاصــه بواســطة رمــل او 
ــدة  ــت م ــذي انته ــق, املســتحرض املســكوب والل ــاء مغل ــه داخــل وع نجــارة وجمع
ــع  ــا ملوق ــب نقله ــرة الواج ــة خط ــرب نفاي ــزن يعت ــالل الخ ــف خ ــد تل ــه او ق فعاليت

النفايات السامة.
ــرات او  ــالث م ــداً ث ــة جي ــوة الفارغ ــة: اشــطف العب ــوات الفارغ ــع العب ــل م التعام
بواســطة جهــاز شــطف بضغــط مــاء عــايل, اضــف مــاء الشــطف لوعــاء الــرش. اخــرق 

العبوة دسها وارمها داخل سلة النفايات او ملوقع النفايات السامة.
اســعاف اويل: يف حالــة استنشــاق املســتحرض, انقــل املصــاب ملــكان جيــد التهوئــة, ويف 
حالــة شــعور املصــاب بعدم ارتياح توجــه للطبيب. يف حالة مالمســة الجلد: يجب ازالة 
ــه  ــون, توج ــاء والصاب ــة بامل ــم امللوث ــاء الجس ــل اعض ــال وغس ــة بالح ــس امللوث املالب
للطبيــب يف حالــة حــدوث حكــة. يف حالــة اصابــة االعــ÷: يجــب شــطف االعــÏ باملــاء 
املتدفــق ملــدة دقائــق وتوجه للطبيــب. يف حالة البلع: اســتدع بالحال الطبيب اشــطف 

الفم باملاء دون البلع وال تحفز التقيؤ.
تعليــ®ت للطبيــب: يف املركــز القطــري لالستشــارة الطبيــة يف حــاالت التســمم 

ملستشفى رمبام حيفا تلفون: 04-7771900
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