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קוטל מחוללי מחלות בירקות ובגפן
Mancozeb 50% + Fenamidone 10% :מכיל

דרגת רעילות: מסוכן )IV(  |  מס' או"ם: 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח: 01/ה"צ/1630

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

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

המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרון
ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

WG גרגרים רחיפים

מס׳ סדרת ייצור:

עידכון תווית: 04/2021  

פיסקת 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.

 תכולה: 1 ק״ג

 Fenamidone :כללי: סכיור מכיל שני רכיבים פעילים
ו-Mancozeb ומיועד למניעת מחלת הכימשון בתפוח אדמה 
וכן למניעת ולהדברת מיני כשותית במלפפון, בבצל, בבזיל 
 Imidazolinoes - ובגפן. פנאמידון משתייך לקבוצה הכימית

והינו בעל פעילות פרוטקטנטית וטרנסלמינרית.
סכיור מונע היווצרות מנבגים ונביטת זואוספורות, ומעכב 
את תהליך הנשימה במיטוכונדריה. כדי לשמור על יעילות 
מומלץ  לסכיור,  עמידות  התפתחות  ולמנוע  התכשיר 
להשתמש בתכשיר לחילופין עם תכשירים מקבוצות 
כימיות אחרות. יש להקפיד על כיסוי מלא ואחיד של הנוף.
בתפוח אדמה - יש לשמור על מירווחי ריסוס של אחת 
ל-7-5 ימים בהתאם לתנאי ההדבקה. בבצל, בבזיל ובמלפפון 
- 10-7 ימים בהתאם לתנאי ההדבקה ולרמת הנגיעות. 

בגפן - 14 יום בהתאם להמלצות. 
אזהרות: מסוכן בבליעה. גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול 
לגרום לתגובה אלרגית בעור. חשוד כפוגע בפוריות או 

בעובר אדם.

*בהתאם לגודל הצמח, לכדי כיסוי מלא של הנוף.  ** בבזיל אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
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הוראות השימוש:
הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד חציו במים. הפעל את מערכת הערבול. את הכמות השקולה של התכשיר 
ערבב בכלי נפרד ושפוך למכל המרסס. השלם את כמות המים החסרה. אין להפסיק את פעולת המערבל עד גמר הריסוס.

שילובים: בתפוח אדמה - ניתן לשלב סכיור עם אחד התכשירים הבאים: קורזייט, אולטרה פיין, ורטימק, אקרימקטין, 
פרוקליים ורימון. בגפן - ניתן לשלב סכיור עם אוואנט או עם פולאר. בהתאם להנחיות ולהמלצות המפורטות בתוויות שלהם.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט 
בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה, 
לבש סרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים ומעליו חליפת 
מגן עמידה לכימיקלים, מגפי גומי, כפפות ניטריל )תקן 
EN-374/3(, משקפי מגן )תקן EN-166(, מסיכת חצי פנים 
ABEK 2/ מסוג )EN-14387 ( עם מסנן )תקןEN-140 תקן(
P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס בעור 
ובעיניים, היזהר ככל האפשר מיצירת אבק, אין לשאוף 
את אבק התכשיר או את התרסיס. אין לאכול, לשתות 
או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.  יש להימנע 

מריסוס סכיור בעת משב רוח.
סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד ליצורים החיים 
במים. עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה 
המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: סכיור אינו רעיל לדבורים.

עמידות: אין להשתמש בסכיור ברציפות, אלא כחלק 
ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות 
כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם סכיור, יותר 

מפעמיים בעונה.
בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש 
לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט )רצוי בתכשיר 
אולקליר אקסטרה(. 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 הריסוס יש לדאוג 
להחליף את בגדי העבודה, לרחוץ את הידיים והגוף. יש 

להעביר את הבגדים לכביסה בנפרד.
מועד כניסה מחדש )Re-entry(: אין להיכנס לשטח 
המרוסס ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 12 שעות מהריסוס. 
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות 
בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית במקום מוגן, 
נעול ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה. אין לאחסן סכיור 
עם: זרעים, דשנים, דברי מאכל וצרכי האבסה. יש לאחסן 
סכיור מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי 
סגור, רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי. תכשיר שנשפך, 
שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, נחשב כפסולת 
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: יש להקפיד לרוקן את האריזות 
עד תומן, אחר כך, יש לקרוע אותן לאורכן, לבל ישמשו לכל 
מטרה אחרת ולהשליך את אריזות התכשיר לפח האשפה.

עזרה ראשונה: כללי: לעולם אין לתת משהו דרך הפה לאדם 
חסר הכרה. בשאיפה: העבר לסביבה מאווררת. במגע עם 
העור: הורד מיד בגדים ונעליים מזוהמים, שטוף במים רבים 
וסבון, פנה לרופא אם התפתח גירוי. עיניים: שטוף מיד במים 
בעיניים פקוחות כולל תחת העפעפיים במשך לפחות 15 דקות, 
הסר עדשות מגע, פנה לרופא אם התפתח גירוי. בליעה: פנה 
לרופא. שטוף את הפה במים רבים, שתה לגימות קטנות של 

מים. ניתן לעודד הקאה רק במקרים בהם: 
1. הנפגע בהכרה מלאה, 2. סיוע רפואי אינו זמין. 3. אם 
נבלעה כמות גדולה של החומר. 4. עברה פחות משעה מאז 

בליעת החומר.
מידע לרופא: במקרה של חשד להרעלה נא להתקשר למרכז 
הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל׳: 

.04-7771900

AG France מיוצר ע״י:

משווק ע"י: גדות אגרו בע״מ


