
)IRAC בליטר )קבוצה 18 לפי METHOXYFENOZIDE מכיל: 240 גרם
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׳ 99/הצ׳/1521
,Corteva Agriscience התכשיר מיוצר ע״י 

Helena Industries USA באתרי הייצור דו-פונט ארה"ב או צרפת, וע"י

ראנר ת.ר. ראנר ת.ר.
 ,)Molting Accelerating Compound( MAC נמנה על קבוצה יחודית הנקראת Methoxyfenozide :כללי
תרכובת מאיצת התנשלות. ראנר פועל בעיקר כרעל קיבה. ראנר משבש ומזרז את תהליך ההתנשלות. 
Methoxyfenozide נקשר לאתר הקשירה של ההורמון הטיבעי, האחראי להתנשלות ומונע את קשירתו 
לאתר. הקוטיקולה החדשה נבנית עוד לפני הסרת הקוטיקולה הישנה. הזחלים מפסיקים לאכול תוך 

מספר שעות ומתים מרעב והתייבשות. 
הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה, עלול לגרום לגרוי במגע עם העיניים.
שים לב: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם 
רשומים  בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים 

הנ”ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.
אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל, לנעול נעלי עבודה סגורות 

ולכסות את השיער. יש להשתמש בכפפות גומי )לפי תקן EN 374/3( בעת ההכנה והריסוס.
אזהרות לסביבה: ראנר אינו פוגע בדבורים ובאויבים טבעיים.

הכנת התרסיס: נער היטב את מיכל התכשיר, מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, תוך כדי ערבול 
מתמיד הוסף את הכמות הדרושה של התכשיר והוסף את כמות המים החסרה.

אופן הישום: ירקות וגידולי שדה

מינון המזיקהגידול
)סמ״ק/ד׳(

נפח תרסיס
)ליטר/ד׳(

ימי 
המתנה

40-30 בהתאם לגודל 75-50 )1(פרודניהתות שדה
3הצמח וציוד הריסוס

סלרי
75-50 )1(פרודניה

50-10
בהתאם לגודל הצמח

וציוד הריסוס

7
3פלפל, עגבניה

ארטישוק, 
30תפוח אדמה

75-50פרודניהכרוב )2(
50עש לב הכרוב

75-503פרודניה, לפיגמהשעועית
75-507פרודניהאספסת
בריסוס מן הקרקע: 75-5010-30 )1(פרודניהכותנה

30בריסוס מן האויר: 5 )4(

100-7515-203נובר התירס, הליוטיסתירס מתוק )3( 75-50לפיגמה
פלוסיה, לפיגמה,ריחן

10-20 לקבלת כיסוי כללי 100פרודניה, עש הרקפת
21של הצמח

)1( גידול בעל נוף ״דליל״ 60-50 סמ״ק/ד׳. גידול בעל נוף ״צפוף״ 75-60 סמ״ק/ד׳. 
)2( יש לטפל החל מיום השתילה מידי שבוע עד להווצרות ה״ראש״.

)3( ריסוס בשלב הפריחה הזכרית.  )4( יש להקפיד שהתרסיס יגיע גם לקומות הצמח הנמוכות.

ריכוז )%( או המזיקהגידול
מינון)סמ״ק/ד׳(

נפח 
תרסיס

ימי 
הערות המתנה

עש האשכולגפן
0.04%

)40 סמ״ק לכל 100 ליטר 
עדמים(

 נגירה

טיפול ראשון עם התחלת 14
בקיעת הביצים

זית
עש היסמין

60 יש לוודא חדירת התרסיס סס הנמר
עד לענפי השלד והגזע

סס הנמרתפוח, אגס
14 עש התפוחתפוח

0.06% - 0.04%
)40-60 סמ״ק לכל 100 

ליטר מים(
כחליל רימון

עד 0.04%הרימון
טיפול ראשון עם מציאת 7נגירה

ביצים ראשונות
שילובים: ניתן לשלב ראנר עם אינדר, רינגו, קרטן סטאר בגפן ובתפוח, ועם התכשיר מיקרוטיול 
בתפוח במינונים ובמגבלות המופיעים בתווית התכשירים המשולבים. בהעדר מידע אין לשלב ראנר 

עם תכשירים אחרים.
נפח תרסיס )ליטר/ד׳(ריכוז )%( או מינון )סמ״ק/ד׳(המזיקהגידול
עד נגירה0.05%פרודניהורד)1(
60-7550-30 סמ״ק/ד׳כלנית

)1( בזנים: מרצדס, צירקוס, אסקימו, סנביס, אמור, יגואר, גולדן גייט, פריסקו, ג’אז ואירופה.
בהתאם  מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  הריסוס:  כלי  ניקוי   - השימוש  בגמר 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים 
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או  יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. 
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.
העבודה  בגדי  את  לכבס  יש  הריסוס.  לאחר  בגדים  והחלף  העבודה: התרחץ  בגמר  אישית  הגנה 

בתכשיר בנפרד מהכביסה הרגילה.
Reentry כניסה לשדה: אין להכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 4 שעות לאחר היישום. בבתי 
צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות, בשיטות המקובלות לפני הכניסה מחדש.
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 
למיכל  והשלך אותה  ומעך את האריזה השטופה  נקב  מיכל המרסס.  מים. שפוך את התשטיף אל 

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

Suspension Concentrate תרכיז רחיף

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

תאריך תפוגה:
מס׳ אצווה:

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.
הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, ומתאים למטרות 
רגילים.  שמוש  בתנאי  להוראות  בהתאם  ניתן  הוא  כאשר  ורק  אך  התוית  גבי  על  המוצהרות 
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.

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 ™

ראנר™ 240 ת.ר.
Runner™ 240 S.C.

קוטל חרקים

رانر


