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אורגנוציד

תרחיף קפסולות

כללי:
תכשיר בתוארית מיקרוקפסולרית ,המתאים לשימוש
בחקלאות האורגנית.
התכשיר מיועד להדברת ריזוקטוניה בתפוח אדמה ,כאשר
היישום הוא בריסוס לקרקע לפני התיחוח שלפני הטמנת
הפקעות .התכשיר מיועד גם למניעת קשיוניה גדולה בגזר,
כאשר היישום הוא בטבילת הגזר מיד לפני הכניסה לאחסון.

תרחיף קפסולות

ORGANOCIDE
نظمت الصيد

בגמר השימוש:
לשטוף את הגוף במיים ובסבון ,ולכבס את הבגדים בנפרד
מהכביסה הרגילה

תרחיף קפסולות
תכשיר למניעת ריזוקטוניה בתפוח אדמה ולמניעת קשיוניה
גדולה בגזר לפני כניסה לאחסון
מכיל:
שמן אורגנו – OREGANO OIL

12.50%

אזהרה  :מסוכן בבליעה ,ועלול לגרום לגירוי בעור.

דרגת רעילות ( ,)IVמסוכן
אמצעי בטיחות:
יש לנהוג בתכשיר בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת עבודה
עם חומרי הדברה.משקפי מגן למניעת מגע של החומר עם
העיניים .בגדי עבודה ארוכים ,נעלי עבודה סגורות ,כפפות
גומי וכובע.
טבלת השימוש

מספר או"מ :חומר לא מסווג
התכשיר אינו דליק (תמיסה מימית)

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
יש לנער היטב לפני השימוש

גידול

נגע

מינון (ליטר
לדונם)

תפוח
אדמה ()1

ריזוקטוניה

1.0

גזר ()2

קישוניה
גדולה

ריכוז

1%

אופן השימוש
ריסוס הקרקע
מיד לפני תיחוח
טבילה לפני
כניסה לאיחסון

( )1הערות לשימוש בתפוח אדמה
א .יש לרסס על אדמה לחה ולתחח באופן מיידי לעומק
בו צפויות להיות הפקעות הבנות.
ב .יש לטמון את הפקעות באותו היום או עד  3ימים
לאחר מועד התיחוח.
( )2הערות לטבילת גזר לפני אחסון
ג .יש לטבול את האשרושים בתוך מיכל המכיל את
תמיסת התכשיר ,לאחר שעברו ניקיון יסודי ,למשך
כ  30שניות.
ד .יש לאחסן תוצרת מטופלת באורגנוציד לכל היותר
למשך  60יום.

לא לשימוש ביתי – ال لالستخدام المنزلي
לשימוש בחקלאות אורגנית
ليس لالستخدام المنزلي  -استخدام الزراعة العضوية فقط
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תאריך ייצור................................::
תאריך עריכת התווית2.2014:

תנאי מכירה

ניקוי ציוד הטבילה:
לשטוף במים וסבון להוסיף את התשטיף אל מיכל איסוף
של התמיסה לאחר השימוש.
סילוק תשטיפים  :יש לסלק את התשטיפים בשיטות
מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה בדרכים כגון :
ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,איוד
אין לרוקן את התשטיף למקורות ומאגרי מים ,בריכות דגים
וכדומה.
אחסון:
אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ומוצל.
יש לאחסן את התכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים .אין
להעביר את תכולת המיכל לכלי אחר ללא התווית
המקורית .יש לאחסן במקום מאוורר וקריר מתחת ל400C-
.
טיפול בחומר שנשפך:
לכסות בנסורת ובחול ,ולפנות לאתר פסולת מסודר
טיפול באריזות ריקות:
יש לשטוף  3פעמים במים עם סבון או
בלחץ גבוה ,לרוקן למיכל הריסוס ,לנקב ולמעוך את
האריזה הריקה ולהשליכה למיכל אשפה ביתי.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעיניים  ,שטוף במים לפחות  15דקות.
לאחר מגע עם העור ,שטוף בהרבה מים וסבון .בעת
תאונה או אם אתה חש ברע ,פנה לייעוץ רפואי והצג את
תווית התכשיר ו\או את האריזה .במקרה של בליעה אין
לגרום להקאה; פנה לייעוץ רפואי ,והצג את תווית התכשיר
ו\או את האריזה.
מידע לרופא:
מספר טלפון של המרכז המידע בהרעלות הוא04-8541900 :

