
כללי: שמן פרפיני 99.25% )טווח זקוק צר( להדברת כנימות מגן בפרדס ובזית ולרסוס חורפי 
בעצי פרי נשירים.

הוראות שימוש:
אזהרות: מגע ממושך עם העור עלול לגרום לגירוי.

ולהמנע ממגע עם  מגן  יש להרכיב משקפי  זהירות: בעת העבודה עם התכשיר  אמצעי 
העיניים והעור.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לאצות.
הכנת התרסיס:

הכנס מים למיכל המרסס הנקי. ערבב בכלי נפרד את כמות השמן הדרושה עם כמות שווה של 
מים עד לקבלת תחליב אחיד. העבר למיכל המרסס והשלם את כמות המים הרצויה תוך כדי 

ערבול מתמיד. מרססים רק לאחר קבלת תמיסה הומוגנית.
אופן הריסוס:

הקפד על כיסוי מלא ושווה של כל חלקי העץ כולל ענפים רובצים ואמירי העץ. אין לרסס ללא 
ערבול מכני במיכל המרסס, יש להמשיך בפעולת העירבול בכל עת הריסוס. בעת הריסוס יש 
להקפיד על נסיעה בקצב אחיד וקבוע עד צאת המרסס מבין שורת העצים. בעת סיבוב המרסס 
במעבר לשורה חדשה, יש למנוע התזת תרסיס אל נוף העצים. במקרה של עצירה בין שורות 

העצים יש להפסיק מיד את פעולת המרסס.
אין להשתמש בתחליב שהושאר במרסס מיום קודם.

אין לרסס אם צפוי גשם או בזמן גשם, בשרב או בשעות החמות של היום. הקפד לרסס בזמן 
שהמטע אינו צמא. יש לרסס עד נגירה את כל חלקי העץ ובתוכו.

טבלת השימוש:
ריכוז )%( המזיקהגידול

הדרים
כנימה אדומה, כנימת הזית, 

 דונגית-פלורידית,
כנימת-הפרלטוריה

1.6% - 1.4%
1.4 - 1.6 ליטר

ב- 100 ליטר מים
1.5% - 2%כנימת הזית, פרלטוריהזית

1.6% - 2%ביצי אקרית אדומה וארופאיתנשירים

נרולה 99
בגמר השימוש:

ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות  ניקוי המרסס 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט: מילוי המרסס 
במים נקיים ודטרגנט, הפעלה קצרה של המרסס למילוי הצנרת והמשאבה. השהיית התמיסה 
במרסס למשך 24 - 48 שעות, ושטיפה נוספת במים נקיים. 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: לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים.

Reentry כניסה לשדה: 4 שעות לאחר הריסוס.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במקום קריר ונעול המיועד לאחסון חומרי 

הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת 

מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים, או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שטוף את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והעבר 

לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר לדאוג 

לקבלת עזרה מיידית ע״י רופא. יש להביא את התווית לרופא המטפל.
במקרה של מגע בעיינים יש לשטוף העינים במים זורמים במשך 15 דק׳ ולפנות לרופא.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, טל: 8541900-04 בי״ח רמב״ם חיפה.
הודעה חשובה:

המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, ומתאים למטרות 
המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש רגילים. 
אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר הנוגדת את ההוראות המצוינות בתוית, 
או בתנאי שמוש 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.

נרולה 99

 להדברת כנימות מגן בפרדס ובזית לרסוס חורפי
בעצי פרי נשירים.

התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.
מס׳ או״מ: לא מסווג.

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

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 73/הצ׳/173

מיוצר ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156 פתח תקוה טל

נרולה 99
NEROLA 99

מווסת צמיחה
מכיל: שמן פרפין 99.25% )טווח זיקוק צר(

מכיל: 1 ליטר

מס׳ אצווה:

תאריך עידכון תווית: 3/2012תאריך תפוגה:


