
 

 תרכיז מתחלב 05ברוזליל               

 

 .קוטל פטריות סיסטמי לשילוב במים או בדונג לטיפול לאחר קטיף

 :הוראות שימוש
החומר עלול לגרום לגירוי  .התכשיר מזיק בבליעה :אזהרות

 .לפגיעה חמורה בעיניים ומסוכן בשאיפה, העור
 .דמעות ואדמומיות בעניים :סימני הרעלה

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים  :ומיגוןאמצעי זהירות 
בעת הטיפול בתכשיר ובעת . בעת עבודה עם חומרי הדברה

ללבוש כפפות , היישום יש ללבוש בגדי מגן מלאים הכוללים סרבל
, יש להימנע מבליעה. גומי ולהרכיב משקפי מגן או מגן פנים

שן אין לאכול או לע. או התזה לעיניים\נשימה ומגע עם העור ו
 .בזמן הטיפול בתכשיר

 .תכשיר רעיל לדגים :סכנות לסביבה

ערבב , 05מדוד את הכמות הדרושה של ברוזליל  :הוראות יישום
ליטר דונג עד לקבלת תחליב אחיד והוסף לכמות  05 -עם כ

 .הסופית של הדונג או המים בהתאם
 

 המחלה הגידול
אופן הטיפול וריכוז 

 האימזליל
 הכנהאופן  05מינון ברוזליל 

עובשים  פומלו
כחול 
 וירוק

לערבב בדונג  ונגד ליטר 055ל ל "מ 0055 מ"ח  0555: בדונג
בכמות 
 הדרושה

 ליטר דונג 055ל ל "מ 055 מ"ח 0555: בדונג הדרים

כל זני 
 ההדרים

עובשים 
כחול 
 וירוק

 *במים

טבילה במיכל 
 מ"ח 0555

 :הכנה ראשונית. 0
 ליטר מים 055ל ל "מ 055

ל עבור כל "מ 0תוספת . 0
טון פרי שעבר במערך 
מהכנה הראשונית או 

 .מהתוספת הקודמת

את התוספת 
יש להוסיף 

לפחות 
 פעמים ביום

 ליטר דונג 055ל ל "מ 055 מ"ח 0555: בדונג אלטרנריה מלונים
לערבב בדונג 

בכמות 
 הדרושה

חייב להיות עשוי ממתכת אל חלד או ( טבילה או קילוח)במים  הציוד לטיפול בפרי בברוזליל *

יש להקפיד על ניקיון תמיסת הטיפול במיכל . ממתכת אחרת מפרקת וסופחת את האימזליל. פלסטיק
השלמת נפח התחליב החסר במיכל תעשה במים . המיחזור ובמידת הצורך להחליפה בחדשה

 .תכשיר 5.0%המכילים 

ניתן לשילוב עם תכשירים לטיפול בפרי לאחר  :שילובים מותרים
. 'וכו  2,4Dיברלין'ג, פ.פ.או, רידומיל, גואזאטין, ז.ב.ט -קטיף

הן בארץ , ל מותנית באישורים לשימוש בהם"תוספת החומרים הנ
 .והן בארצות להן מיועד הפרי

 תרכיז מתחלב 05ברוזליל         05ברוזליל 

 
 :בגמר השימוש

בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל : ניקוי מיכל הטבילה
 .מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן : סילוק תשטיפים
אל , אחר אל הקרקעטבילה או ממתקן ממיכל איסוף או , ריסוס

 .כולל כל מערכות המים, מקווי המים למיניהם בריכות דגים ואל
בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת  יש לסלק תשטיפים

אידוי ופינוי לאתר הפסולת , טיהור, שימוש חוזר: כגון, הסביבה
 .הרעילה ברמת חובב

את הידיים במים  היטביש לשטוף  :הגנה אישית בגמר העבודה
בתום . וסבון לאחר הטיפול בחומר ולפני אכילה שתייה ועישון

יש לשטוף . יש להתרחץ היטב ולהחליף בגדי עבודה ,העבודה
בגדי עבודה  יש לכבס בנפרד במים . היטב הכפפות ומגן הפנים

 .חמים וסבון
, במחסן נעול, אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית :אחסון

מחוץ להישג ידם של ילדים , ומוצל המיועד לאחסון חומרי הדברה
בית מאש ואין לשמרה יש להרחיק הח. ואנשים בלתי מוסמכים

 .בשמש
תכשיר שנשפך יש לכסות בחול כדי  :טיפול בתכשיר שנשפך

 .לאסוף ולהשליך למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה, לספגו
שטוף , בתהליך הכנת התערובת :טיפול באריזות ריקות

האריזות הריקות שלוש פעמים במים או בדונג בהתאם והוסף את 
את האריזה השטופה והשלך  נקב ומעך. מי התשטיף למיכל

 . או לאתר פסולת רעילהאותה למיכל האשפה 
אין לגרום , בטעות בליעת החומרבמקרה של  :עזרה ראשונה

במקרה של . יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו תווית זו. להקאה
יש לשטוף היטב האזור שנחשף במים חמים  מגע התכשיר בעור

לשטוף בזרם חלש של מים  יש, התזה לעינייםבמקרה של . וסבון
 .פנה לרופא והצג בפניו תווית זו. דקות 00לפחות , נקיים

מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ רפואי  :מידע לרופא
 50-0001455ם "ח רמב"בי, בהרעלות

 תרכיז מתחלב

BROZALIL 50 (EC) 

 50بروزليل  
 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

 * (Imazalil) אימזלילר ליט\גרם 055 :מכיל
  Janssen Pharmaceutica, Beerse Belgium י"אימזליל מיוצר ע*

הינו קוטל פטריות סיסטמי לשילוב במים ובדונג " 05ברוזליל " :כללי
 .לטיפול בפרי לאחר קטיף

קטילת פטריות התוקפות פרי הדר לאחר קטיף בעיקר  -בהדרים
 .עובש ירוק וכחול

אלטרנריה בעת האחסון י "קבון הנגרם עימניעת ר -במלונים
 .והמשלוח

 ( IIIדרגה ) לבריאות מסוכן :רעילות

 3082 :ם"מספר או

 לשימוש חקלאי –לא לשימוש ביתי 

 ! لألستعمال الزراعي فقط, ليس لألستعمال المنزلي

 005./צ.ה/00' רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס

 מופיע במדבקה נפרדת :אצווה' מס

 ק"סמ 055 :תכולה       50/00 :התוויתתאריך עדכון 

 מ"פק בע - מוצרי סייפ: והיצרן  בעל הרישיון
 570-6000222 .טל חדרה, 7מאיר אסטוריה 

 
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם : לתשומת לב

אין הם אחראים לכל , מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו
הן אם , העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זההתוצאות והנזקים 

 .לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר


