
26.07.21  Parasol WG_10kg, size:  29.7x21cm

מיוצר ע"י:  .QUIMETAL INDUSTRIAL S.A, צילה,
עבור NUFARM S.A.S, צרפת

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים 
למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. 
אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצויינות בתווית או 
בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאין המוכר יכול לצפותם מראש. במקרים מעין אלה חלה 
האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

הוראות שימוש: 
אזהרות: רעיל בבליעה. מזיק בשאיפה. גורם נזק חמור לעיניים. מזיק במגע עם 

העור. התכשיר עלול להיות אלרגני.
אזהרות לסביבה: 

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

רעילות לדבורים: התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים.
התכשיר רעיל לכבשים: אין לאפשר רעיית צאן בשטחים שטופלו בתכשירי נחושת.
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה 
ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה 
סגורות וכובע לכיסוי  ולהגנה על השיער, כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים )תקן 
EN-374/3(, משקפי מגן עם מגני צד )תקן EN-166(, מסיכת חצי פנים )תקן 140-

EN( עם מסנן מסוג ABEK-P3 )תקן EN-14387( להגנה על דרכי הנשימה. מנע מגע 
ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או 

את אדי התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.  
הכנת התרסיס: את הכמות השקולה של התכשיר מערבבים במעט מים בכלי נפרד 
ושופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי ערבול מוסיפים את יתרת 

המים, עד להשלמת הנפח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במכל המרסס. 
אופן היישום:

ניתן לחזור על הטיפול בהתאם לעצמת הנגיעות אך לא יותר מפעם בשבועיים. 

הריכוז או הפגעהגידול
המינון )ג'/ד'(

נפח  התרסיס 
)ל'/ד'(

יישום אחרון לפני 
קטיף/אסיף )ימים(

0.5-0.3%50-30ניקוד חיידקיעגבנייה

7

0.5-0.3%50-30גרב חיידקיפלפל
20030-20ריקבון רך חיידקיתפוח אדמה

0.3%50-30דמיעה בדלועייםמלפפון

הדרים
0.18%300-0.3%*רקבון חום

0.18%400-200כתמי חלפת
עד נגירה% 0.3-0.2החמה

עד נגירה0.3%עין הטווסזית 
עד נגירה0.3%כשותית הגפןגפן

עד נגירה0.3%השחרה חיידקיתמנגו

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

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 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: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים 
ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה 
במהלך 48 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות 

נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית 
במחסן נעול, קריר )טמפ' נמוכה מ–25 מ"צ(, מוצל, ויבש המיועד לאחסון תכשירי 
הדברה. הרחק ממצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לספוג באמצעות חול או נסורת, לאסוף 
לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל 
בזמן האחסון הנו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה שלש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ 
מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב את האריזה השטופה והשלך אותה 

לפח האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה:

 במקרה של שאיפת אדי התכשיר, פנה את הנפגע לאזור מאוורר היטב. 
 במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד את העיניים במים נקיים במשך מספר דקות. פנה

לרופא אם התפתח גירוי. 
 במקרה של בליעה, שתה הרבה מים. יש לפנות מיד לרופא. 

 במקרה של מגע בעור, הסר מיד בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי
גוף שבאו במגע עם התכשיר. 

מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה.
טל': 04-7771900.
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דרגת רעילות: מסוכן לבריאות )III(   |   מס' או"ם: 3077   |   רישיון השירותים להגנת הצומח מס׳: 13/ה"צ/4209
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית רישיון מס': 13/ה"צ/7464

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

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

תכולה: 10 ק״ג

מס׳ סדרת ייצור:

Parasol WG   פרסול גר   فرسول
קוטל פטריות וחיידקים למניעת ולהדברת מחלות בצמחים

מכיל: Copper Hydroxide 77% )מתאים ל-50% נחושת מתכתית(

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

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ

*מרססים את הנוף התחתון של העץ. ריסוס ראשון לפני תחילת הגשמים. בריכוז הנמוך יש לחזור 
על הריסוס לאחר 130 מ"מ גשם, בריכוז הגבוה יש לחזור על הריסוס לאחר 200 מ"מ גשם.


