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כללי: איתן הינו תכשיר קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הטריאזולים המיועד להדברת חלפת בגזר,

תפוח אדמה ובהדרים. להדברת קמחוניות בפלפל, חציל ובפרח השעווה ולהדברת קימחון בגזר. 
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אופן היישום:

הערות:
אין לרסס יותר משני טיפולים עוקבים. למניעה של התפתחות עמידות יש ליישם שני טיפולים בתכשירים מקבוצות כימיות שונות.

1/בתפו"א וגזר: אין ליישם את התכשיר יותר מ-3 פעמים בעונה.

* פרח שעווה: בזן סגול
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2/בטיפול הגמעה:

1. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בתכשיר תכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
2. אין ליישם במצע מנותק.

3. אין ליישם בעת עקה )מים, אקלים ואגרוטכניקה(.
4. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות את יישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.

5. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר.
     יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב/דונם לאורך כל ההשקיה.

6. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים/דונם לשטיפת המערכת.

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.
  

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות, 
12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

אזהרות לאדם: 
• התכשיר מסוכן בבליעה ובמגע עם העור.

• התכשיר עלול לגרום לנזק במגע עם העיניים.
• התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים, בעור ובמערכת הנשימה.

• החשיפה ממושכת עלול לגרום לנזק בכבד.
• מסוכן לנשים בגיל הפוריות )חשש מנזק לעובר(.

סכנות לסביבה: 
• התכשיר בעל השפעה שלילית לדבורים .

• התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
• התכשיר עלול לחלחל למי תהום. ראה פירוט יישום בתווית המוצר.
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