
קוטלי מזיקים

תרכיז נוזלי להדברת נמטודות

 SL ביוגארדBioGuard SL
SL بيوجارد

5 ליטר

מכיל:
(CLAIL 0021) 999 גרם/ק"ג מיצוי שום

דרגת רעילות: IV מסוכן / מספר או"ם – לא מסווג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי 
ليس لالستع�ل املنزيل - لالستع�ل الزراعي فقط

ביוגארד SL הינו תכשיר קוטל נמטודות 
(נמטוציד) בעל מנגנון פעולה ייחודי 
להדברת נמטודות עפצים ונמטודות 

חופשיות בקרקע. התכשיר מופיע בתוארית 
תרכיז נוזלי הנוחה לשימוש ובטוחה 

למשתמש.

Diana for Ecospray  - UK :היצרן

משווק ע"י: ביו יום בע"מ. צור יגאל 4486200
טל: 072-2223280, פקס: 0153-97905105

www.bioyome.com

מספר רישיון הגנת הצומח:
2017/ה"צ/4456 

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית, 
מס' רישוי: 7540

מס' הייצור מופיע על גבי האריזה
תאריך עדכון תווית: 1/2021

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר 
זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין 

באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר 
והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים 

לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם 
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי 

ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר. 



עזרה ראשונה:
אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. 

במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך  במים 

זורמים במשך 15 דקות.
מידע לרופא:  מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: 

. 04-7771900
אזהרה: החדרת ביוגארד SL למערכת הטפטוף מחייבת נקיטת כל אמצעי הזהירות 

הנדרשים בעת החדרת דשנים למערכת הטפטוף, כולל התקנה של מז"ח (מונע זרימה 
חוזרת) או באמצעות ניתוק פיזי ממערכת המים הביתית באופן שימנע לחלוטין זרימה 

חוזרת ממערכת ההחדרה אל מקור המים.

הוראות שימוש:
אזהרות: מגרה את העור והעיניים, גורם לריגוש עורי, מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע עם העיניים או העור. 
לבש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים ,הרכב משקפי מגן (לפי 

תקן EN-166), חבוש כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3). אל תאכל או תשתה בזמן 

העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס 

וממגע ישיר בעור ובעיניים.

סכנות לסביבה:
בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם וציפורים. מנע רחף וזרימת החומר או תשטיפיו 

למקורות מים ולבריכות דגים. התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. בעל 

רעילות נמוכה לדבורים. אין לרסס בשעות בהן הדבורים פעילות.

יישום דרך מערכת הטפטוף מחייב שימוש בברז מז"ח (מונע זרימה חוזרת) 
או מערכת מנותקת

ימי המתנההמינון (סמ"ק/ד') הפגעהגידול
לפני הקטיף

הערות

נמטודות מסוג פרטילנכוס
Pratylenchus

נמטודה יוצרת עפצים 
(.Meloidogyne spp)

גזר

עד 4 טיפולים של 400 סמ"ק/דונם כ"א

עד 4 טיפולים של 400 סמ"ק/דונם כ"א

החל מיד לאחר השתילה ומדי שבועיים. על 

רקע חיטוי מומלץ להתחיל את היישום 2-3 

חודשים אחרי שתילה בהתאם לרמת הנגיעות.

החל מיד לאחר  הזריעה ומדי שבועיים

3

3

גרברה

מלפפון

עגבנייה, פלפל, חציל

יישום התכשיר בגידולים השונים
גזר – יישום בכלי הריסוס המקובלים. הפעלה במים. 

פלפל - ניתן ליישם את התכשיר גם בחלקות שקיבלו חיטוי קרקע. 
היישום בהגמעה דרך מערכת הטפטוף.

עגבנייה, מלפפון, חציל, גרברה – היישום בהגמעה דרך מערכת הטפטוף. 
בגמר השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 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, ממכל 

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: בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא 
כובסו. כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה.

מועד כניסה לשטח המרוסס: אין מניעה להיכנס לשטח המטופל בסיום היישום. 
בבתי צמיחה ובמנהרות יש לאוורר בשיטות המקובלות היטב לפני הכניסה מחדש.

שילובים: בגזר, מלפפון, עגבנייה ופלפל ניתן לשלב, בחקלאות קונבנציונאלית, 
עם מחץ בריכוז 0.07%

הכנת התרסיס: נער את מכל התכשיר היטב לפני השימוש. מלא את מכל המרסס 
עד מחציתו במים. שפוך לאט את הכמות הדרושה של התכשיר ישירות לתוך מכל 

המרסס  תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את 

מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי: מומלץ ליישם ביוגארד SL כאשר  הקרקע לחה. ביוגארד SL קוטל את 
הנמטודות במגע ולכן צריך לחלחל דרך הקרקע. יישום של ביוגארד SL במינון 

המומלץ, בתנאים מתאימים יפחית את רמת הנזק הנגרמת ליבול. 

נער היטב לפי השימוש!
אין להתייחס לביוגארד SL כתחליף לחיטוי קרקע.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, 
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע 

עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית 
הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: ספוג התכשיר בחומר סופג, שטוף המקום במים וסבון. 
טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף 

את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס, להשליך את האריזה השטופה למכל 
האשפה.


