
וקטרה 10 ת.ר. כללי: וקטרה הינו תכשיר סיסטמי החודר במהירות לצמח. התכשיר פוגע בפטריות 
הרגישות גם לאחר חדירתן לצמח. התכשיר מעכב את הסינטזה של ארגוסטרול 

בפטריה וכך פוגע בפטריה.
הוראות שימוש - אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש  אמצעי 
בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע 
לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן )תקן EN-374/3(, מסיכת חצי פנים 
תקן  )EN-140( עם מסנן מסוג ABEK-P3 )תקן EN-14387( ומשקפי מגן )תקן 

EN-166(. יש להימנע ממגע החומר עם העיניים והעור. 
אין לעשן ולאכול בזמן הטיפול בתכשיר

אזהרות לסביבה: אזהרות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל 
מאוד ליצורים ימיים ובעל השפעה ארוכת טווח לסביבה מימית. אין ליישם 
את התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים. מנע זרימת עודפי תכשיר 
או מי השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים 
ושדות מעובדים. אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן: 
מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק''מ 
מזרחה מקו הים. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק''מ מזרחה 
מקו הים. מחיפה קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק''מ מזרחה מקו הים. 
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או 

שיעור החומר האורגני הוא 1% ויותר.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במים עד חציו. הפעל את המערבל, שפוך 
את הכמות הדרושה של התכשיר והוסף את יתרת המים. יש לרסס את התכשיר 

בהתאם להוראות שבטבלה.
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10-77 לנגירה0.1%-0.15%
20050-3010-715 סמ״ק/ד׳חלפת)3(כרובית, ברוקולי

6050-3010-715 סמ״ק/ד׳קימחון הגזרגזר 200-150 סמ״ק/ד׳חלפת הגזר)3(

אין לרסס וקטרה ברציפות, אלא לסירוגין עם תכשירי הדברה אחרים.
אין לרסס את התכשיר יותר משלוש פעמים במהלך עונת הגידול.

)1( להדברת רקבון בית הזרעים בתפוח, יש לרסס לפחות 3 פעמים במהלך עונת 
הפריחה, החל משלב 5% פריחה ועד לנשירת עלי הכותרת. מומלץ לרסס באלטרנציה 

עם חומרים מורשים אחרים.
)2( אין לרסס יותר מפעמיים.

 5-BB 3( להדברת חלפת בגזר ובכרובית מומלץ להוסיף לתמיסת הריסוס משטח(
בריכוז 0.15% - 0.2%.

שילובים: בתפוח - ניתן לשלב עם דימתואט רוגור 40 תמ, מגיסטר תר, דורסבן תמ.
בעגבניה - ניתן לשלב עם מגיסטר תר, תרסיפ תמ.

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:

בגמר העבודה התרחץ והחלף בגדיך. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. כבס 
בגדים בנפרד מיתר הכביסה.

כניסה מחדש לשדה שרוסס: 12 שעות לאחר הריסוס.
בבתי צמיחה ומנהרות עבירות, יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות לפחות 12 

שעות נוספות לאחר התייבשות החומר לפני כניסה מחדש.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול המיועד 
לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים 

בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת ולהעביר במיכל אטום 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון 

הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
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 מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים.
במקרה של שילוב תכשירים, פעל בהתאם לתוית התכשיר המשולב. פנה לרופא 

והצג לפניו תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה״ח רמב״ם טל: 04-7771900.

VECTRA 10 s.c.
תרכיז רחיף

קוטל פטריות סיסטמי
מכיל: 100 גרם BROMUCONAZOLE בליטר.

תכשיר וקטרה להדברת מחלות הקמחון, הגרב, והחלפת.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מספר או״מ: 3082
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי! 

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ, ת.ד. 10156, פ״ת טל: 03-9223785
היצרן: SUMITOMO CHEMICAL AGRO צרפת

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 92/הצ/1204

הערה חשובה: כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו 
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם. עם זאת, על פעילות המוצר עלולים 
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, שייגרמו כתוצאה מהשימוש 

במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

וקטרה 10  ת.ר.וקטרה 10  ת.ר. וקטרה 10 ת.ר.
فكـــترا 10 مركز طافي
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