אביר

אביר

ת.ר.

אביר הינו תכשיר המונע ומדביר את מחלת הקימחון והקימחונית בגידולים שונים.
לתכשיר מנגנון פעולה ייחודי ,שונה משל תכשירים מקבוצת הטריאזולים.
הוראות שימוש  -אזהרות :התכשיר עלול לגרום לרגישות במגע עם העור.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר השתמש באמצעי הגנה מתאימים (מסכה ,בגדי
מגן ,כפפות) .יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור ,ומשאיפת אידי התכשיר.
התכשיר עלול לגרום לריגוש כתוצאה ממגע בעור.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל לאצות ולחסרי חוליות החיים במים.
הכנת התרסיס :מלא במיכל המרסס את מחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את מערכת
העירבול ,הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
מינון (סמ״ק/ד׳) מירווח בין מועד ריסוס הערות הטיטפול
הצמח המודבר המחלה או ריכוז ()%
טיפולים אחרון לפני
והערות
(ימים) קטיף (ימים)
ריסוס עד נגירה
21
10-7
נקטרינה ,אפרסק קימחון 0.04-0.03%
21
14-10
0.02%
קימחון
גפן ()1
בהתאם לעוצמת
10
7
אבטיח ( )2קימחון  30-40סמ״ק/ד׳
הנגיעות
משתלות בלבד
7
תות שדה ( )3קימחון  40סמ״ק/ד׳
בהתאם לעוצמת
פלפל,
7
10-7
קימחונית  30-40סמ״ק/ד׳
הנגיעות
פפריקה ()4
מומלץ להוסיף שטח
 7-14בהתאם
30-40
עגבניה
7
קימחונית
 90בריכוז 0.1%
סמ״ק/ד׳ לעצמת הנגיעות
גלויה
סמ״ק/ד׳
30-40
(:)5
פרחים
גידולים אלה ניתן
7
אסתר ,גרברה ,קימחון או 0.04%
לרסס גם בחממות
ברסוס לנגירה
סולידגו
7
0.04%
פרח שעוה קימחונית
מותר לרסס אביר בשדה הגלוי בלבד ,למעט אסתר ,גרברה וסולידגו.
התכשיר עלול לגרום לנזק פיטוטוקסי בגידולים חסויים.
הערות:
 .1גפן :א .מומלץ לרסס אביר לפני הופעת המחלה או בשלבי נגיעות התחלתיים.
ב .מותר לטיפול בזנים :ברלינקה ,זני ,סולטנינה ,סופריור ,פרנץ ,פרלט ,קברנה סוביניון
וקריניאן .ג .ניתן לשלב אביר עם :דורסבן תמ ,טיטאן תמ ,טרייסר אולטרה ,קסקייד
תנ ,תרסיפ  20תמ ,וכן עם מנקס תר ומרפאן אר.
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תרכיז רחיף

קוטל מחלות

קוטל פטריות למניעה ולהדברה של
מחלות הקמחון והקמחונית בגידולים שונים

מכיל 250 :גרם  QUINOXYFENבליטר
התכשיר בדרגת רעילות  ,IVמסוכן .מס׳ או״מ3082 :
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ /96הצ׳1447/
התכשיר מיוצר ע״י חברת Dow AgroSciences
מיובא ומשווק ע״י חברת אגריכם בע״מ,
חברת בת של תרסיס בע״מ
ת.ד 10156 .פתח תקוה ,טלwww.tarsis-agrichem.co.il 03-9223785 :
מס׳ אצווה:
תאריך תפוגה:
תאריך עידכון תווית2016/6 :

מכיל 1 :ליטר

ת.ר.

 .2אבטיח :א .מותר לטיפול בזנים 313 :וקרימסון .ב .ניתן לשלב אביר עם ורטימק וורטיגו.
 .3תות שדה :מותר לטיפול בזנים :אוסוגרנדי ,דורית.329 ,543 ,216-
 .4פלפל :א .מותר לשמוש בפלפל גלוי ובבתי רשת בלבד .ב .ניתן לשלב אביר עם ורטימק,
ורטיגו ,אטברון ,פיראט ,וסמש במינונים המומלצים.
 .5הזנים המותרים בפרחים :באסתר מזן קזבלנקה וסאן גל .בגרברה מזן צחוב מלא,
אוטלר ,אקסמינה ,אסטל ,אורנגי קווין ומירוליס .בפרח שעווה מזן  1-5 ,1-3וסגול.
בסולידגו מזן טרה.
בגמר השימוש :ניקוי כלי הריסוס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט .את
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס ,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 ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס .אל תלבש מחדש
בגדים לא מכובסים.
 Reentryכניסה לשדה 4 :שעות לאחר הריסוס.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה ,במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי
הדברה ,הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע יד
אדם ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים 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 עם התכשיר ,התרחץ במים ובסבון .במקרה של מגע התכשיר
בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך  15דקות .במקרה של גירוי בעור רחץ היטב
במים וסבון .במקרה בליעה פנה לרופא והצג לפניו תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא :מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות.04-8541900 :
הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה ,ומתאים למטרות
המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש רגילים.
אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתוית או
בתנאי שמוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע״י המוכר .במקרים מעין אלה חלה
האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

