
הוראות שימוש:
אזהרות: התכשיר עלול לגרום לגירוי בעור. 

אמצעי זהירות: יש להמנע ממגע התכשיר עם העור. בעת הטיפול בתכשיר 
יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים: סרבל מלא, שרוולים ארוכים, כפפות 

ומשקפי מגן.
אזהרות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: הכנס מים למיכל המרסס הנקי כדי מחצית. הוסף את כמות השמן 
הרצויה תוך כדי ערבול. השלם את כמות המים לנפח הנדרש.

אין לרסס במינון הגבוה מהרשום בתוית בשום מקרה.
הערות לשימוש בנרותר לשבירת תרדמה בשילוב דורסי/דורמקס:

אין לרסס את המטע בשמן כאשר הקרקע רוויה במים. במצב זה עלול השמן    .1
לפגוע קשות בעצים המרוססים. הריסוס יתבצע בחלקות בריאות, הנמצאות 
באדמות מנוקזות ומאווררות, בהן צמיחת העצים בשנה החולפת היתה טובה.
הריסוס יתבצע בתנאי מזג אויר נאותים, ללא רוח. אין לרסס בתנאי חום    .2
ויובש חריגים, בטמפ׳ גבוהה מ- 28ºC, או כאשר צפויים תנאים כאלו 5-4 

ימים לאחר הריסוס. אין לרסס בזמן גשם או קרה או בסמוך להן.
יש להקפיד על עירבול מכני במיכל בזמן הריסוס.   .3

אין לרסס שמן לשבירת תרדמה ולזירוז התעוררות יותר מפעם אחת בשנה.   .4
הערות לשימוש בנרותר להדברת מזיקים בשילוב ורטיגו/ורטימק:

אין לרסס כאשר העצים רטובים מטל או גשם.   .1
יש להקפיד על השקייה סדירה לפני ואחרי הריסוס.   .2

אין לרסס מטע השרוי בעקה.   .3
אין לרסס בתנאי חום, כשהטמפרטורה גבוהה מ- 28ºC, או בתנאי יובש    .4

כשצפוי מזג אויר חריג כנ״ל.
יש להקפיד על עירבול מכני במיכל הריסוס כל עת הריסוס.   .5

אין לרסס שבועיים לפני מועד הקטיף המשוער.   .6
אין לרסס יותר מפעם אחת בחודש.  .7

אופן הריסוס: הקפד על כיסוי מלא ושווה של כל חלקי העץ, כולל הגזע והענפים 
הפנימיים. אין לרסס ריסוס חוזר בשמן את אותם העצים, הדבר מגביר את סכנת 
הפגיעה בעצים. אין לרסס ללא עירבול מכני במיכל המרסס, יש להמשיך בפעולת 
העירבול בכל עת הריסוס. בעת הריסוס יש להקפיד על נסיעה בקצב אחיד וקבוע 

עד צאת המרסס מבין שורות העצים.

 )CAPTAN( אין לרסס שמן נרותר לפחות חודש לפני או אחרי ריסוס מרפאן
.CYHEXAIN או תכשירי )FOLPE( או פולפן

במקרה של עצירה בין שורות העצים יש להפסיק מיד את פעולת המרסס.
אין להשתמש בתכשיר שהושאר במרסס מיום קודם.

בגמר 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: כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה. 

כניסה מחדש לשדה )REENTRY(: מותרת מיד לאחר הריסוס.
אחסן את התכשיר באריזתו המקורית סגורה במחסן המיועד לאחסון  אחסון: 
תכשירי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים. 

לאחר כל שימוש סגור היטב את אריזת התכשיר.
תכשיר שנשפך:  תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו 
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול 

או נסורת ולאסוף במיכלים אטומים ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
אריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב. לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף למיכל המרסס. נקב ומעך האריזה השטופה והשלך 

אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: אם חדר חומר לעיניים, שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 

דקות לפחות.
מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות הוא: 04-7771900.

כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו  הערה חשובה: 
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם. עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע 
גורמים רבים שאינם בשליטתנו, כגון תנאי מזג האוויר, סוג הקרקע, תנאי הגידול, 
אופן האחסנה ואופן השימוש במוצר. לפיכך, לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה 
או נזק, ישירים או עקיפים, שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את 
מפעלנו. אם בזמן פתיחת המיכל ימצא התחליב מופרד, הצרכן רשאי להחזיר את 

השמן ולקבל מהיצרן מיכל אחר תמורתו.

NEROTAR               נרותר
EW שמן בתוארית תחליב שמן במים

שמן לשבירת תרדמה ולזירוז התעוררות בתפוח ואגס בשילוב עם דורסי/דורמקס,
ולהדברת אקרית צהובה ופסילת האגס באגס בשילוב עם ורטיגו/ורטימק

מכיל: 80% שמן פרפיני )טווח זיקוק צר(.
התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.  מספר או״מ: לא מסווג.

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

מיוצר משווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156, פ״ת טלפון

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 97/הצ/1404

תאריך עידכון תווית: 6/2017

מכיל: 25 ליטר

אופן היישום:
הערותריסוס אחרון ימים לפני קטיףמועד ריסוסנפח  תרסיס )ליטר/ד׳(ריכוז )%(מטרת הטיפולהגידול
תפוח

לפני פתיחת פקעים100 - 3200שבירת תרדמה
בשילוב עםאמצע פברואר תחילת מרץ

דורסי / דורמקס 0.5% סוף פברואר תחילת מרץאגס

הדברת אקרית צהובה אגס
בשילוב עם7 ימים100 - 1200ופסילת האגס

ורטיגו / ורטימק 0.075%


