
קיפ ת.נ.
הינו תכשיר המיועד להדברת פטריות מחוללות מחלות צמחים כפי  כללי: קיפ 

שמפורט בטבלה.
קיפ הינו תכשיר בעל פעילות סיסטמית הפועל בעיקר על ידי פיתוח מנגנוני תנגודת 

הצמחים להתפתחות המחלה.
הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר עלול להזיק בבליעה, בנשימה ובמגע עם עיניים ועור. עלול לגרום 
לגירוי עיניים, עור וריריות. מנע מגע עם העיניים, עור ובגדים.

אמצעי זהירות ומיגון )לזמן השימוש(: בזמן השימוש בתכשיר יש להרכיב משקפי 
מגן, ללבוש כפפות PVC, חולצה בעלת שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים, לגרוב 
גרביים ולנעול נעליים. אין לשתות, לאכול או לעשן בעת השימוש בתכשיר. חובה 

להוריד ציוד הגנה מיד אם נשפך עליו התכשיר, לשטפו וללבוש בגדים נקיים. 
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד חציו במים. מדוד את כמות התכשיר 
 הדרושה לריסוס, מזוג למיכל המרסס והשלם את כמות המים תוך כדי עירבול.
אופן היישום: אין לטפל כאשר הצמחים במצב של עקה או בתנאי מזג אויר קשים 

כגון שרב וחום.

ריכוז ב- %המחלההגידול
מינון בסמ''ק/ד'

 נפח תרסיס
ליטר/דונם

 ריסוס אחרון
הערות)ימים לפני קטיף(

הדרים*
רקבון 

חום
0.25%150-200

2

ריסוס חלק העץ 
התחתון עד גובה 1.5 מ' 

עם תחילת הגשמים

0.25%300-400אלטרנריה
מרווח בין טיפולים 2-3 

שבועות
כשותית כרם **

הגפן
0.3%100

יש להתחיל הטיפולים לפני 
הופעת המחלה במרווחים 

של 1-2 שבועות
כשותית מלפפון

35040-60 סמ''/ד'הדלועיים

כשותית בצל ***
35020-40 סמ''ק/ד'הבצל

35010-20 סמ''ק/ד'כשותיתחימצה
* בפרדס אסור לרסס קיפ במרווח של שלושה שבועות לפני או אחרי טיפול בשמן.
**מומלץ לשלב את התכשיר קיפ בריכוז 0.3% עם אתלט בריכוז 0.05% לקבלת 

הדברה יעילה יותר של כשותית.
***טיפול בקיפ יעיל למניעת כשותית או להדברה בנגיעות נמוכה. במקרים של נגיעות 

גבוהה מומלץ לשלב טיפול קיפ 350 סמ''ק/ד' עם סנדומיל 300 גרם/ד.

קיפ ת.נ.
בגמר השימוש - מניעת אילוח חוזר: קיפ אינו שאריתי ולכן לא ידביר נגעים שיגיעו לשטח 
לאחר הטיפול. לפיכך יש להימנע מאילוח חוזר שעלול להגיע משאריות קרקע, כלים נגועים ועוד.
יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק  בגמר הריסוס  ניקוי המרסס: 
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 
ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי,  תשטיפים בשיטות מאושרות על 

שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: חובה לרחוץ היטב את הידיים וכל עור חשוף עם סבון ומים 
בתום היישום ולפני אכילה, שתייה, לעיסה, עישון ושימוש בשירותים. כבס היטב את בגדי 

העבודה לאחר היישום, בנפרד מכביסה כללית.
מועד כניסה מחדש - REENTRY: יש להמתין 4 שעות ממועד היישום לפני כניסה מחדש 

למשתלה.
אחסון אריזות: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי 
הדברה, במקום מוצל ויבש, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לזהם 

מזון, מזון לבעלי חיים, ומקורות מי שתייה לבעלי חיים.
אם נשפך חומר יש להספיגו בחול או בוורמיקוליט ולאחסן זאת  טיפול בתכשיר שנשפך: 

במיכל סגור לצורך פינוי לאתר פסולת מוסדר.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב במים, 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: בפגיעה בעור - שטוף היטב במים זורמים תוך כדי הסרת הבגדים והנעליים  
שהזדהמו, המשך לרחוץ בהרבה מים ובסבון במשך 20 דקות לפחות. דאג מיד לעזרה 
רפואית. בפגיעה בעיניים - שטוף מיד במים זורמים במשך 20 דקות לפחות תוך פישוק 
העפעפיים. דאג מיד לעזרה רפואית. בפגיעה בדרכי הנשימה - הרחק את הנפגע מהאזור 
המזוהם. השכב אותו באוויר  הצח ודאג לשמור על חום ושקט. בצע הנשמה מלאכותית  
במידת הצורך, ודאג מיד לעזרה רפואית. פגיעה עקב בליעה - שטוף היטב את הפה בהרבה 

מים ותן מים לשתיה. דאג מיד לעזרה רפואית. אין לתת שתייה לנפגע חסר הכרה.
מידע לרופא: לקבלת מידע במקרה הרעלה פנה למרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות 

ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 04-7771900.
תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה, 
ניתן בהתאם להוראות  הוא  ורק כאשר  גבי התווית אך  ומתאים למטרות המוצהרות על 
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 לצפייה 
ע”י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או 

עקיפה אינה חלה על המוכר.

תרכיז נוזלי
קוטל מחלות סיסטמי למניעת רקבון חום 

בהדרים וכשותית בכרם, חימצה, בצל 
ומלפפון

מכיל: 780 גרם מלחי אשלגן זרחיתיים בליטר
)אקוויוולנטי ל-500 גרם בליטר חומצה זרחיתית(.

IV דרגת רעילות: מסוכן
מס’ או”ם: לא מסווג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
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