רוחב 273 :מ"מ ,גובה  148מ"מ
עשבים מודברים :באגוזי אדמה ,קדרה ידביר את גומא הפקעים (סעידה) עד שלב פריחה
וידכא הצצת נצרים של עשב זה .כמו כן ידביר תכשיר זה נבטי דורת-ארם-צובא (כוסאב) עד
לגובה של  20ס"מ ונבטי עשבים עד לשלב של  10 – 5עלים מהמינים :ירבוז (שרוע ומופשל),
ענבי שועל ,ירוקת החמור ,כף-אוז האשפות ,דטורה זקופת-פרי ,לכיד הנחלים ,לשישית
הצבעים ,זנב עקרב ,מלחית אשלגנית ,עוקץ העקרב ואבטיח הפקועה .מינון זה מדביר ספיח
תפוחי אדמה.
אזהרה :החומר מסוכן ועלול לגרות עיניים ועור.
אזהרות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אמצעי זהירות ומיגון ● :לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי
עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער .השתמש בכפפות גומי /פלסטיק (לפי תקן
 )EN-374/3ומשקפי מגן (לפי תקן  )EN-166עם מסיכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן
( )EN-14387מסוג  ABEK-P3בעת הטיפול בחומר המרוכז ● .אל תאכל ,אל תשתה ואל
תעשן בזמן העבודה ● .אל תשהה בענן התרסיס ● .רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו
לחומר ● .אם נרטבו בגדיך במהלך העבודה פשוט אותם ,התרחץ ולבש בגדים נקיים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים ,הפעל את המערבל ,הוסף
בהדרגה את הכמות הדרושה של התכשיר ,והשלם את כמות המים הדרושה למיכל.
הוראות השימוש :יישום קדרה בריסוס לאחר הצצת גידול אגוזי האדמה משלב של  3עלים
אמיתיים .השתמש בפומיות קוניות (קונג'ט) להבטחת כיסוי מלא של העלווה בנפח תרסיס
של  30 – 10ליטר לדונם בהתאם לציוד הריסוס וכיולו .הוסף משטח נון יוני כגון "שטח "90
בריכוז של  .0.5%ההשקיה תיעשה בהמטרה בלבד.
להדברת עלקת בעגבניות תעשיה ,טיפול קדרה אינו מחליף את טיפולי המוניטור המוקדמים
ובא רק כטיפול השלמה לאחר יישומי מוניטור בהתאם להנחיות התוית .קדרה נקלט ע"י
עלוות הגידול ומובל בשיפה אל העלקת הטפילה המהווה מבלע חזק ,ומדביר אותה.

הגידול

עשבים

ריסוס
נפח
מועד היישום המינון
(סמ”ק/ד’) התרסיס אחרון
(ל’/ד’) לפני קטיף
(ימים)

הערות

קוטל עשבים ,תרכיז נוזלי

קוטל עשבים להדברת גומא הפקעים ועשבים חד שנתיים באגוזי אדמה
ולהדברת עלקת בעגבניות תעשיה
התכולה 240 :גרם  IMAZAPICבליטר.
כללי :קדרה הינו קוטל עשבים מקבוצת האימידזולינונים הפוגע בעשבים
רגישים ע"י עיכוב סינטזת חומצות אמינו מסועפות ובעקבותיו ,עיכוב הצימוח
של קודקודי הצמיחה בנוף ובשורש .התכשיר נקלט בעלווה ובשורשים .בצמח
אגוזי-האדמה עובר התכשיר פירוק מואץ ובכך מושגת הברירנות של צמח
זה .בשדה אגוזי-אדמה מטופל ,ידביר התכשיר עשביה קיימת ועשביה בשלבי
נביטה והצצה .לתכשיר משך פעילות ארוך המבטיח פעולת הדברה ממושכת
והשפעה על גידולים עוקבים במחזור.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג

קבוצה B

מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

גומא
אגוזי -הפקעים,
אדמה דגניים ורחבי לאחר הצצת
30 - 10
20
מהזנים עלים בהתאם הגידול ,משלב
שולמית לפירוט בפרק  3עלים אמיתיים
עשבים
וחנוך
מודברים
יישום 75 -I
יום משתילה,
2
לאחר סיום
 21אין להוסיף
עגבניות עלקת
החנטה
25
–
15
משטח
תעשיה מצרית האפקטיבית
()1
יישום 96 -II
2
יום משתילה
( )1עגבניות לתעשיה זנים :זני היינץ  ,9665 ,9780בריגייד.2549 ,4303 ,5811 , LRT 3517 ,

הוסף משטח
נון יוני כגון
“שטח ”90
בריכוז 0.5%

התכשיר מיוצר ע"י
BASF Ag Prod.
Poerto Rico, USA
עבור  BASFגרמניה
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת /95 :הצ1362/

לא לשימוש ביתי ! לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי
הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל
בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים,
שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מן השימוש בו.

גידולים עוקבים :מומלץ לחרוש את השדה לאחר עונת הגידול על מנת להוריד את
שאריות התכשיר בשכבה העליונה של הקרקע.
בחלקות מושקות בהמטרה או קו נוע ניתן לגדל בעונה העוקבת לאחר יישום
קדרה – חיטה ,אגוזי-אדמה וחמניות בלבד.
בחלקות עגבניות תעשיה אין מגבלה של גידולים עוקבים לאחר יישום קדרה בתנאי
שהשדה נחרש.
שילובים :בהעדר מידע ,אין לשלב קדרה עם תכשירי הדברה אחרים (למעט באגוזי
אדמה ,משטח נון יוני כגון "שטח  "90כמפורט בהוראות 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
בנאות חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בתום העבודה – פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל תלבש
מחדש בגדים שלא כובסו .כבס בניפרד את בגדי העבודה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות.
תכשיר שנשפך :חומר שנשפך ,שפג תוקפו ,או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הינו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב .תכשיר שנשפך,
יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
איחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי הדברה,
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים במים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה ● :במקרה מגע בעיניים יש לשטוף במים זורמים למשך  15דקות.
אם הגירוי ממשיך ,פנה לרופא ● .במקרה מגע בעור או בחלקי גוף חשופים ,יש
לשטוף במים ובסבון ואח"כ במים זורמים למשך  15דקות .אם מתפתח גירוי ממושך,
פנה לרופא ● .במקרה שאיפה ,פנה את הנפגע לאזור מאוורר .אם מתפתחים סימנים
מדאיגים ,פנה לרופא.
מידע לרופא :מרכז המידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון.04-7771900 :

עדכון תוית :פברואר 2018

תכולת האריזה 1 :ליטר

Label updating: February 2018
Net content: 1 Liter
97-5/812

