
     
 

 

 

 

 
 
 

  פלוס פונגידור
, חיידקים ווירוסים במבני משק קוטל פטריות תכשיר חיטוי

 חקלאיים. 
 

 הרכב: 
Enilconazole  15%  
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate 10% 
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium 
propionate 

14% 

 
 Indications –התוויות 

קוטל פטריות, חיידקים ווירוסים במבני משק. יעיל נגד סלמונלה טיפימוריום,  חיטוי תכשיר
נגד וירוסים  קנדידה אלביקנס, קוליפורמים , אספריגלוס ניגר, פסאודומונס אארוגינוזה וכן

 המזהמים מבנים וציוד. BVD-כאינפלואנזה ו
חיידקים, מיועד לחיטוי מבני לול, מדגרות, רפתות, אורוות, מכלי אחסון מספוא, הנגועים בפטריות  

 ללא נוכחות בעלי חיים.
 

 ליטר. 1 :תכולה
 

    
 
 

 1436 ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר
 

 .לשימוש וטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי
  

  :אזהרות לאדם
 .התכשיר רעיל בבליעה.1
 .התכשיר צורבני וגורם לגירוי חריף לעיניים, עלול לגרום לנזק בעיניים.2
 . התכשיר רעיל בשאיפה, צורבני למערכת הנשימה ומזיק במגע עם העור.3
 מסרטן בחיות מעבדה.. התכשיר נמצא 4
 
 

 :אמצעי בטיחות ומיגון
)לפי בזמן היישום יש ללבוש בגדי עבודה עם שרוולים ארוכים,להשתמש במסכת פנים מלאה  .א

ובכפפות גומי מתאימות  ABEK2 P3 מסוג EN- 14387)( בעלת מסנן)לפי תקן  EN136תקן 
 .EN -374/3 ))לפי תקן  לחומרים כימיים

 יש להימנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר או בליעתו. .ב
 עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר. .ג
 
 

 :סיכונים לסביבה

 לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.עלול  ,. רעיל מאוד ליצורים שוכני מים1
 . אין לזהם מקורות מים או לשפוך את התכשיר על הקרקע.2
 
 
 
 

 
 



     
 

 

 

 

 ליטר מים. 100ליטר תכשיר ב  1דילול לעבודה: :ומינון מומלץהוראות שימוש 
 

 יש לפנות בעלי חיים ולכסות כלי אוכל ומים לפני היישום. 
 

 דקות. 5( במשך כ 1:100: יש להשרות את הציוד המזוהם לאחר ניקוי בתמיסה מהולה ) השריה
 (.1:100מהולה )   בתמיסה  דקות  60לפחות    אם ידועה נגיעות בקנדידה או בקוליפורמים יש להשרות 

 :סריסו
: ווירוסים פטריותדקים, יבחלטיפול במבני לול, רפתות, אורוות, מחסנים, מכלי מזון הנגועים  .1

 1מ"ר או ערפול בכמות של  75-ליטר תמיסה מהולה ל 1והרצפה בכמות של הקירות רסס את 
 מ"ק. 300 –ליטר תמיסה מהולה ל 

 :ווירוסים םחיידקי, וציוד הדגרה מזוהמים בפטריות מדגרות .2
 ליטר תמיסה מהולה 1והציוד המזוהם ע"י ריסוס של  המדגרהיש לחטא את כל  -מדגריה  .א

 מ"ר. 75לכל  
 ערפול   יש לחטא את הדפנות, הדלתות והחלל לפני הכנסת הביצים להדגרה ע"י  -תאי דגירה .ב

 מ"ק. 300ליטר תמיסה מהולה לכל  1-ב
לכל  ליטר תמיסה מהולה 1 -לחטא את הדפנות, הדלתות והחלל ע"י ערפול ב -תאי בקיעה  .ג

 מ"ק. 300
 יש –, תאי הבקיעה והאיסוף המדגרהבחדרי סים וווירחיידקים  ,מניעת זיהומי פטריות .ד

 שלפני האכלוס ואחרי מ"ק בלילה 300ליטר תמיסה מהולה לכל  1של  ריסוס לחטא ע"י
 האיסוף.

 
 בסיום היישום, יש לשטוף את המשטחים והציוד במים.

 
 : כניסה מחדש לאזור שטופל

מהיישום ולאחר   שעות  2-4כ    ו/או לאכלס את המבנה שטופל, לאחר שהתייבש, מחדש  כנסיניתן לה
 אוורור המבנה.

 :טיפול בתכשיר שנשפך
תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר 

 .לאתר פסולת רעילה
 

 : אחסון
 מיועד לאחסון תכשירים כימיים, נעול, המקורית במקום מוצר,יש לאחסן את התכשיר באריזתו 

 ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים
 

 :אריזות ריקותטיפול ב
 פעמים, שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס, נקב את האריזה 3שטוף היטב את האריזה, לפחות 

 תה למיכל אשפה.הריקה השטופה והשלך או
 

 :ומידע לרופא ראשונהעזרה 
 אין לגרום להקאה, שטוף היטב את פיו של הנפגע, ופנה לקבלת טיפול רפואי – של בליעה במקרה

 אין להשקות נפגע חסר הכרה.
 פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי. – במקרה של שאיפה

 שטוף היטב בסבון ובמים זורמים ופנה לקבלת טיפול רפואי. – במקרה של מגע בעור
 .דקות ופנה לקבלת טיפול רפואי 15שטוף במים זורמים לפחות  – במקרה של מגע בעיניים

 
 04-7771900 החולים רמב"ם חיפה טל., בית הרעלותלמידע רפואי בהארצי  נוסף: המרכז למידע

 

  קי פיתוח ושיווק בע"מ.דור :"ימיוצר ע
 08-9333474 פון:טל

 
 

 אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על האריזה. 
עלול  שלא על פי הוראות התווית,, השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר 

 !לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק


