
מכיל: 50 גרם FENBUCONAZOLE בליטר
)FRAC לפי - triazoles - 3 קבוצה(
התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.

מס׳ או״מ: 3082
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 10/הצ׳/4023
התכשיר מיוצר ע״י חברת Corteva Agriscience איטליה

אינדר ת.ש. אינדר ת.ש.
אזהרות: התכשיר גורם לגירוי העור והעיניים. התכשיר מסוכן במגע עם העור, בבליעה ובשאיפה.

אמצעי זהירות ומיגון: 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 לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה: עלול להזיק ליצורים החיים במים. עלול לגרום נזקים לטווח הארוך ליצורים החיים 
במים. לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים, באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט 

ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, הוסף את הכמות הדרושה של התכשיר ותוך 

כדי ערבול מתמיד הוסף את כמות המים החסרה.
אופן הישום:

המחלההגידול
מינון 

)סמ״ק/ד׳( 
או ריכוז )%(

נפח 
תרסיס

)ליטר/ד׳(
ימי 

הערותהמתנה

עובש אפורורד )2(
מרססים מדי שבוע-30 - 0.2%50)בוטריטיס( )1(

עובש אפוררוסקוס
מרססים מדי שבוע - שבועיים,-50 - 0.15%100)בוטריטיס( )1(

בהתאם לעוצמת הנגיעות
ספטוריה, חיטה

ניתן לרסס מהקרקע ומהאויר15090חילדון

2014 - 10050צרקוספורהאגוזי אדמה
טיפול מניעה או טיפול עם הופעת כתמי 

מחלה ראשונים - כמקובל באיזור. חוזרים על 
הטיפול מדי 2 - 3 שבועות בהתאם לעוצמת 

הנגיעות
קימחון התפוח,תפוח

14עד נגירה0.04%גרב התפוח
טיפול ראשון בפתיחת פקעים.
מטפלים מדי שבוע - שבועיים,

בהתאם לעוצמת הנגיעות גרב האגסאגס
אפרסק, 

נקטרינה, 
משמש

14עד נגירה0.04%חילדון, קימחון
אפרסק, נקטרינה: מרססים מדי שבוע-

שבועיים, בהתאם לעוצמת הנגיעות.
משמש: מרססים עם תחילת החנטה ומדי 

10-14 יום עד התחלת ההבשלה

שזיף )יפני, 
14עד נגירה0.04%חילדוןארופאי(

בשזיף יפני: ריסוסים ממחצית אפריל,
מדי 3 שבועות. 

בשזיף ארופאי: ריסוסים מתחילת מאי,
מדי 3 שבועות

שקד
חילדון,

14עד נגירה0.04%פוליסטיגמה
מרססים מדי 3 שבועות, מתחילת מרס

ועד סוף יוני
מטפלים בעת הפריחה0.08%מוניליה

טיפול ראשון החל מהחנטה ועד תום 14עד נגירה0.03%גרבשסק
הגשמים, מדי 3 שבועות

טיפול ראשון ינתן עם תחילת הפריחה המיועדת 14עד נגירה0.04%קימחון המנגומנגו
ליבול ולאחר מכן ריסוס מדי שבועיים

גפן )3(
עובש אפור

0.15%)בוטריטיס( )1(
14עד נגירה

מרססים מדי שבוע - שבועיים, בהתאם 
לעוצמת הנגיעות

0.04%קימחון הגפן
)1( אינדר נמצא יעיל ביותר במניעת מחלת העובש האפור )בוטריטיס( וקטילתה. יש לרסס התכשיר 
לסרוגין עם תכשירים אחרים, רצוי מקבוצות כימיות שונות. )2( זנים: יגואר, ז'קרנדה, גבריאלה, פריסקו, 

שמפיין, מרצדס ופלורופ. )3( לקטילת בוטריטיס בגפן לענבי יין בלבד. 
שילובים: ניתן לשלב עם מרפאן 50 א.ר. באגס, אפרסק, גפן, ורד, משמש, שסק, שקד ותפוח. ניתן לשלב 
עם סיפרין 10 ת.מ. / סיפרין 20 ת.מ. באפרסק, גפן, משמש, שקד, תפוח. ניתן לשלב עם סיפרין 20 גם 

בחיטה. ניתן לשלב עם רוובראל א.ר. בגפן, אגס, ורד, מנגו, תפוח, אגוזי אדמה, חיטה, מנגו ורוסקוס.
בגמר השימוש - ניקוי כלי הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק 

בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, 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: התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס. בתום העבודה כבס בגדי העבודה 

בנפרד מיתר הכביסה.
Reentry כניסה לשדה: 12 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 באריזה סגורה, במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק 

ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע יד אדם 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 או לאתר 

פסולת מוסדר.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-7771900.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך 15 דקות. 
במקרה של גירוי בעור רחץ היטב במים וסבון. במקרה בליעה פנה לרופא והצג לפניו תוית זו ותויות 

של תכשירים משולבים.
המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, ומתאים למטרות  הערה: 
המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש רגילים. אחריות זו 
אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה 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.

תכשיר סיסטמי להדברת מחלות ומניעתן,
במטעים, גפן, גדולי שדה, פרחים וצמחי נוי

תאריך עידכון תווית: 2/2021
מכיל: 5/1 ליטר

תאריך תפוגה:
מס׳ אצווה:

Emulsion Oil in Water תחליב שמן במים

משווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 2630 פתח תקוה, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
Corteva Agriscience סימן רשום של חברת ™

אינדר™ 50 ת.ש.
Indar™ 50 E.W.

קוטל פטריות

ايندر


