
CYMOCLEAN W.P.
צימוקלין בתוארית רטיבה להדברת מחלות בירקות וגד״ש

MANCOZEB 57.2% -ו CYMOXANIL 14.2% :מכיל
צימוקלין ומנקוזב, שני התכשירים הפעילים המרכיבים את התכשיר צימוקלין, משלימים אחד את פעילותו של השני. המנקוזב מדביר, 
כמשון לפני החדירה לצמח, אך אינו פוגע בתוך הצמח. צימוקלין נקלט תוך שעה בעלים ובגבעולים המרוססים, ולכן מוגן מפני שטיפה 
וגשם. צימוקלין נע בתוך הצמח, ומדביר כמשון, גם לאחר חדירת הפטריה לצמח - עד שלושה ימים לאחר ההדבקה, )לפני הופעת התפטיר 
על העלה(. שילוב שני המרכיבים, מקנה לתכשיר יכולת קטילה על שטח פני הצמח ובתוך הצמח. התכשיר צימוקלין נמצא יעיל בהדברת 

גזעי כמשון תפו"א, העמידים למטלקסיל ודומיו.
התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.  מס׳ או״מ: 3077

קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!  

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳  00/הצ׳/1570

התכשיר מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156 פ״ת טל

התכשיר מיוצר ע״י חברת .Agria S.A בולגריה
עבור Hallmark Chemicals Bv הולנד

תאריך עידכון תווית: 8/2018 תאריך תפוגה: שנתיים מתאריך הייצור  תאריך ייצור:     

מס׳ ייצור:                       מכיל: 10 ק״ג

כללי: התכשיר צימוקלין א.ר. להדברת כמשון בתפוח אדמה ועגבניה ולהדברת 
כשותית במלון, חסה ובצל. מומלץ להתחיל בטיפולים מונעים, ולהמשיך לרסס 

מידי שבוע כל זמן שקיימים תנאים מתאימים להתפתחות המחלות.
הוראות שימוש -

אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה, מגרה את עיניים, העור ודרכי הנשימה. התכשיר 
עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש 
בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע 
לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן )לפי תקן EN-374/3( מסיכת חצי 
פנים )תקן EN-140( עם מסנן מסוג ABEKP3 )תקן EN-14387( ומשקפי מגן 
)תקן EN-166(. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת 
הריסוס. להימנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור, ומשאיפת אדי התכשיר.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאד ליצורים השוכנים במים, עלול לגרום 
השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימת התכשיר ומי 
ושדות מעובדים.  דגים  לברכות  נחלים, מאגרים,  השטיפה למקורות מים, 

התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת 

הערבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה, והשלם את יתרת המים הדרושה.
אופן היישום: יש להקפיד לעבור עם נפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות, וחדירה 

מירבית לנוף הצמחים.
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טיפול אחרון 
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)ימים(
3073 - 35050חלפת, כימשוןתפו״א

עגבניה

חלפת, כימשון, כתמי עלים 
350אפורים )סטמפיליום(
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כימשון
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50 ג׳/ד׳ 

אתלט
מלון, 

3075 - 35050כשותית הדלועיים, חלפתמלפפון

כשותית החסה, כתמי עלים חסה
3077 - 35050אפורים )סטמפיליום(

כשותית הבצל, כתמי עלים בצל
3077 - 35050אפורים )סטמפיליום(

שילובים מותרים: בתפוח אדמה, ניתן לשלב צימוקלין עם אתלט גרגרי, סנדומיל 
א.ר., טופגרד א.מ. וטרייסר אולטרה ת.ר.

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

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: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים 

וסבון. כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: לשטח שרוסס, מותרת 24 
שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות 

נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול וקריר, 
הרחק ממקורות אש וחום, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות 

אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן 
האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך 
יש לספוג בחול או נסורת, לארוז במיכלים אטומים ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים.שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה 

השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר 
חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. במקרה של התזה לעיניים 

יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ- 15 ד׳.
במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.

מידע לרופא: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי״ח רמבם חיפה טל׳: 
.04-7771900

הערה: 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 בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר 
בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים 
או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע״י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות 
במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

צימוקלין אבקה רטיבהצימוקלין אבקה רטיבה


