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فينرتزول

)EC( תרכיז מתחלב
שמן חורפי לשבירת תרדמה 

לשימוש בחקלאות האורגנית

Paraffinic )טווח זיקוק צר(  oil 80% :מכיל

כללי: וינטרזול סופר הינו שמן פרפיני המיועד לשבירת תרדמה בתפוח ואגס
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אין להשתמש בתכשיר אלא בחלוף 6 שבועות ממועד טיפול במרפאן )קפטן(,
או בתכשירים המכילים פולפט.

הערות לשימוש בוינטרזול  סופר לשבירת תרדמה:
אין לרסס במינון גבוה מהרשום בתווית בשום מקרה.

• רטיבות ויובש: תנאי עקה הנובעים מיובש או רטיבות יתר בקרקע הינם תנאים מסוכנים לשימוש בתכשיר. לפיכך, בעונת   
הסתיו אם לא ירדו מספיק גשמים יש להרוות את בית השורשים בהשקיה לפני הריסוס בשמן חורפי. במקרים בהם קיימת רטיבות 
יתר בקרקע )בתנאי הצפה( הימנע מריסוס בתכשיר מחשש לפגיעה בעצים. ריסוס התכשיר יבוצע רק בחלקות בריאות מנוקזות 

היטב שצמיחת העצים בהן בשנה הקודמת הייתה טובה. 
•מזג אויר: הריסוס יעשה בתנאי מזג אויר נאותים, ללא רוח.

אין לרסס בתנאי חום ויובש בלתי רגילים, או כאשר צפויים תנאים חריגים לעונה לאחר הריסוס.
אין לרסס בסמוך או בזמן גשם או קרה. אין לרסס את התכשיר יותר מפעם בשנה.   

•מצב העצים: עצים חלשים מכל הזנים והמינים רגישים לשמן חורפי ולכן אין לרססם. עצים צעירים רגישים אף הם לתכשיר, 
לפיכך כאשר יש צורך לרססם יש להפחית את מינון התכשיר.
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מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אזהרות לאדם: 
• התכשיר דליק 

• עלול לגרום לגירוי בעיניים, בעור ובדרכי הנשימה.

סכנות לסביבה: 
• רעילות נמוכה לדבורים.

• התכשיר רעיל לדגים ולחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. 

דרגת רעילות: IV )מסוכן(
מס' או"ם: 1993

רישיון הגה"צ: 09/ה.צ./1989

אריזות: 25, 200 ליטר
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