
 

1.3.17  Fazor sg_5kg_(draft), size: 21.5x17.5cm (Front)

גרגרים מסיסים
Maleic Hydrazide Potassium Salt 60% :מכיל
מווסת צמיחה לעיכוב הלבלוב

של פקעות תפוח אדמה ושל בצל באחסון
IV דרגת רעילות: מסוכן

מס' או"ם: 3077
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 10/ה"צ/4057

מכיל: 5 ק"ג

קדרון אגרו,  גדות  מתחם  המשרד: 
7 0 7 9 5 0 0 ן  ו ר ד 5, ק 5 5 ד  " ת
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
אשדוד הספנים,  מבוא  רח'  המחסן: 
טל': 08-8533844, פקס': 08-8527124

אין לרסס על צמחי תפוח אדמה 
המיועדים לזרעים. ואין לקחת 
זרעים משדה שטופל בפאזור.

FAZOR SGפאזור
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' אצווה:

מיוצר ע"י Exwold Technology, אנגליה 
עבור Arysta LifeScience, הולנד
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כללי: פאזור הינו תכשיר סיסטמי הנקלט בעלוות הצמח ומוסע מטה אל הפקעות או 
הבצלים. החומר הפעיל מעכב חלוקת תאים ואינו מונע את גדילתם. חשוב להקפיד 
ולרסס את התכשיר על צמחים בריאים, במועד המתאים, בהתאם להנחיות ולאמצעי 

הזהירות המפורטים בזה. 
אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר לבש כפפות עשויות חומר עמיד 
לכימיקלים (ניטריל), מגפי גומי, משקפי מגן, מסכה לדרכי הנשימה עם מסנן P2 וסרבל 
עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים. מנע מגע של התכשיר או התרסיס 
עם העור, העיניים והבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר. אסור 

לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר. 
רעילות לדגים: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות 

ארוכות טווח בסביבה המימית.
הוראות שימוש:

תפוח אדמה: פאזור המרוסס בשדה על צמחי תפוח אדמה במועד המומלץ יעכב 
התעוררות ולבלוב של פקעות באחסון. היישום יינתן בריסוס על נוף צמחי תפוח אדמה 
כ–3–5 שבועות לפני הקמלת הנוף, כאשר הפקעות המיועדות לאסיף הן באורך גדול 
מ-25 מ"מ (חלוקת התאים הושלמה). הטיפול מיועד לזני תפוח אדמה עם רמת 

תרדמה נמוכה המיועדים לתעשייה או לייצוא וכן לזנים המיועדים לאחסון ממושך. 
אין לרסס על צמחי תפוח אדמה הנמצאים במצב עקה כל שהוא. אין לרסס על 
צמחים שנפגעו ממחלות נוף או ממחלות חסר. יש לשמור על מרווח של 24 שעות 
ללא גשם או המטרה לאחר הריסוס כדי להבטיח קליטה מלאה של התכשיר בעלווה. 

אין לרסס על תפוחי אדמה המיועדים לזרעים.
חשוב: אסיף הפקעות בשדה יתבצע רק לאחר שנוצרה קליפה יציבה המתאימה לאחסון 

ממושך ולכן יש להמתין כשלשה שבועות ממועד ההקמלה ועד לאיסוף הפקעות.
בצל: פאזור מיועד לריסוס על נוף בצל לעיכוב לבלוב באחסון. הריסוס ייעשה לאחר 
שהבצל הגיע להבשלה מלאה ולתחילת צניחה – כאשר העלווה עדיין ירוקה (רצוי במצב 
של 25% ובכל מקרה לא יותר מ-50% צניחה). אין לרסס בצל לפני שלב הצניחה. ריסוס 
מוקדם משבועיים לפני הבשלה עלול לגרום לבצל ספוגי. אין לרסס בצל שמרבית עלוותו 
התייבשה כתוצאה ממחלות, ממזיקים או מסיבה אחרת כלשהיא, כיוון שלא תהיה 
קליטה והעברה של החומר לבצל. קליטת החומר תהיה יעילה כל עוד יש לבצל לפחות 
5 עלים ירוקים. טיפול בפאזור יעכב את לבלוב הבצל באחסון, אך מעבר לכך אין לו כל 
השפעה על כושר השתמרות הבצל. אין להשקות בהמטרה לפחות 24 שעות לאחר 
הריסוס. המטרה מוקדמת תקטין את יעילות החומר. אין לרסס בצל המיועד לריבוי.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה והפעל 
את הערבול. הוסף בהדרגה את כמות פאזור הדרושה והשלם את יתרת המים תוך 

ערבול מתמיד.
אופן היישום: הריסוס יתבצע בשעות הערב או בשעות הבוקר המוקדמות וזאת כדי 
להבטיח שעות לחות מספיקות לקליטת התכשיר בעלווה. אין לרסס כאשר הטמפ' 

גבוהות מ–25 מ"צ או כאשר צפויים תנאי שרב.
מינון הייעודהגידול

(ג'/ד')
נפח התרסיס 

ימי המתנה מועד הריסוס*(ל'/ד')
מריסוס לשיווק

תפוח אדמה למאכל*
מהזנים: אנאבל, 

ניקולה, קינג אדוארד, 
דזירה, יאלי, מונדיאל, 

ווינסטון, רודאו, 
הרמס, קוליברי, 

שפודי, נייטה, רוזאנה

עיכוב 
הלבלוב 
והנביטה 

של פקעות 
באחסון

500

בריסוס 
קרקע
50–30

להבטחת 
כיסוי מלא 
של הנוף

הריסוס יתבצע כ–3–5 
שבועות לפני הקמלת 
הנוף ובתנאי ש–90% 
מהפקעות השלימו את 
חלוקת התאים והם 
באורך של 25 מ"מ** 

לפחות.

28 ימים 
לפחות

בצל למאכל
עיכוב 
הלבלוב 
של בצל 
באחסון

36050-40

לאחר שהבצל הגיע 
להבשלה מלאה 

ולתחילת צניחה (25%-
50% צניחה) כאשר 
העלווה עדיין ירוקה

—

1.3.17   Fazor sg_5kg_(draft), size: 21.5x17.5cm (Back)

*   אין לרסס על צמחי תפוח אדמה המיועדים לזרעים.   
** לפני הטיפול יש לדגום מהשדה צמחים מייצגים ולבדוק את גודל

הפקעות. השתמש במדיד מתאים.
שילובים: אסור לשלב בפאזור תכשיר נוסף כל שהוא.

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות 
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את 
המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק 

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן 
ריסוס, ממיכל 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: מיד בגמר הריסוס יש להתקלח 
במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש 
לכבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המרוסס ללא 
הגנה מתאימה, בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, 
יבש, מוצל, מאוורר, מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. 
הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא 
התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא, זרעים, דשנים וכיו"ב. 

לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית.
שהתפזר  תכשיר  אסוף  התכשיר:  התפזרות  של  במקרה 
(רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי) לכלי סגור. יש להימנע 
שפג  שהתפזר,  לתכשיר  אבק.  ענן  מיצירת  האפשר  ככל 
כפסולת  להתייחס  יש  האחסון  בזמן  שהתקלקל  או  תוקפו 
מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות:  השלך את אריזת התכשיר שהתרוקנה 

לפח האשפה. 
עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור: יש להסיר בגדים מלוכלכים 
ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה 
לרופא. במקרה של מגע בעיניים: יש לשטוף את העיניים במים נקיים 
למשך 15 דקות לפחות ולקרוא לרופא אם מופיע גירוי. במקרה של 
בליעה: אין לגרום להקאה. שטוף את הפה במים. פנה לרופא. במקרה 
של שאיפת התכשיר: העבר את הנפגע לאוויר צח. קרא לרופא.

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

גרגרים מסיסים
Maleic Hydrazide Potassium Salt 60% :מכיל

    מווסת צמיחה לעיכוב הלבלוב של פקעות תפוח אדמה ושל בצל באחסון   

IV דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: 3077

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 10/ה"צ/4057

מכיל: 5 ק"ג

קדרון אגרו,  גדות  מתחם  המשרד: 
7 0 7 9 5 0 0 ן  ו ר ד 5, ק 5 5 ד  " ת
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
אשדוד הספנים,  מבוא  רח'  המחסן: 
טל': 08-8533844, פקס': 08-8527124

אין לרסס על צמחי תפוח אדמה 

המיועדים לזרעים. ואין לקחת 

זרעים משדה שטופל בפאזור.

FAZOR SGפאזור

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכם 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 המצוינות 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.
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מיוצר ע"י Exwold Technology, אנגליה 
עבור Arysta LifeScience, הולנד
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