)21.12.16 Masai_1kg, size: 22x28cm, (side: A

מסאי

مساي | ® Masai 20WP
אבקה רטיבה | Wettable Powder

קוטל חרקים

insecticide

קוטל אקריות בתפוח ,אגס ,ירקות ,פרחים והדרים
מכיל20% :

Tebufenpyrad

מס’ אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על
התווית או על האריזה.

Batch number and production date can be printed
anywhere on the label or packaging.

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3077 :
רישיון השירותים להגנת
הצומח ולביקורת/96 :הצ1413/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
® סימן מסחרי רשום של חברת  BASFלימבורגרהוף ,גרמניה
היצרן :חברת  ,BASFגרמניה
אתר הייצורSTI Sulfotechnica, Italy :

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626257 :פקס'09-7626327 :

1

ק"ג

לא לשימוש ביתי |

11341701216

(מכיל  10שקיות שבתוך כל אחת מהן
שקית מסיסה במים של  100גרם)

)21.12.16 Masai_1kg, size: 22x28cm, (side: B

מסאי

مساي | ® Masai 20WP

אבקה רטיבה | Wettable Powder

כללי :מסאי  20א"ר הינו קוטל אקריות כללי .מסאי קוטל במהירות את כל דרגות ההתפתחות
של האקריות ,לרבות ביצים ,נימפות ובוגרות.
רצוי לא לרסס ברציפות במסאי ,אלא להחליף מדי פעם עם קוטלי אקריות מקבוצות אחרות.
מסאי הוא בעל רעילות נמוכה או אינו רעיל לאויבים טבעיים מהסוגים:
Amblyseius longispinosus, Orius spp., Stethorus punctillum, Chrysopa spp.

 .Typhlodromus occidentalisבמטעי תפוח בהם הופיעה בעבר עמידות למסאי ,אין לרסס
מסאי לבדו אלא לחילופין עם קוטל אקריות מקבוצה אחרת.

הוראות השימוש:
אזהרות :עלול לגרום גירוי בעיניים ובעור.
אזהרות סביבתיות :רעיל לדגים.
אמצעי זהירות :יש להימנע מבליעת התכשיר ומשאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
בזמן הטיפול בחומר חבוש כפפות גומי והרכב משקפי מגן .אין לרסס בסמיכות למקווי מים
ולמקומות מים כלשהם .יש לדאוג לבל יזרמו מי שטיפת המרסס למקורות מים ושדות מעובדים.
המזיק

המינון
גרם לדונם
בנפח תרסיס
עד  100ל'/ד'

ריכוז
ב־ %בנפח
תרסיס
מעל 100
ל'/ד'

מועד אחרון
לריסוס לפני
קטיף/אסיף
(ימים)

הערות

תפוח

אקרית אירופית
אקרית צהובה

50

0.05

21

יש לרסס כדי נגירה
מלאה ,ולהתאים את
נפח הריסוס לגודל
העץ.

אגס

אקרית אדומה
מצויה
אקרית צהובה

50

0.05

21

-

ירקות:
אבטיח,
פלפל,
עגבניה
מלפפון,
חציל,
תות שדה

הגידול

אקרית אדומה
מצויה

75

-

7

-

אקרית אדומה
מצויה

100

-

7

-

פרחים:
אקרית אדומה
אסטר,
מצויה
אסקלפיאס,
ציפורן

100

-

-

-

-

0.02

21

הדרים

אקרית
ארגמנית

עידכון תווית12/2016 :

שילובים :בתפוח ניתן לשלב מסאי עם מוליט ת"ר ,מץ' ת"מ ,דוראון ת"מ ,אופיר  2000ת"ש.
בשאר הגידולים ניתן לשלבו עם אופיר ת"מ בלבד.
ציוד הריסוס :לקבלת תוצאות מיטביות בתכשיר מסאי יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים
בתרסיס .לשם כך רצוי לרסס את התכשיר במרססי מפוח (ספידט ,שורה ,שרוול ,טכנומה)
או במרססי רובים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחיצתו במים .הפעל את הערבול .אל תפתח את
השקיות .הוסף את הכמות הדרושה של השקיות מסיסות במים והמתן עד לגמר התמוססותן.
רק לאחר גמר התמוססות השקיות ניתן להוסיף תכשירים נוספים למיכל המרסס .לאחר
מכן הוסף את יתרת המים תוך ערבול מתמיד .הפעל את הערבול בכל משך זמן הריסוס.
בגמר השימוש:
בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדים .יש לכבס את בגדי הריסוס המשומשים
בנפרד .אין להשתמש בבגדי העבודה המשומשים בטרם כובסו.
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,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.
אחסון :אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של
ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול ,לאסוף לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת
וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת התכשיר לפח האשפה.
כניסה מחדש :אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס.
עזרה ראשונה :במקרה של התזת החומר רחץ היטב את בגדיך וגופך .במקרה של מגע החומר
בעיניים שטוף היטב בזרם מים חלש במשך  15דקות .במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא.
מידע לרופא :מס' הטלפון של מרכז המידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה .04-8541900
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התוית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
® סימן מסחרי רשום של חברת  BASFלימבורגרהוף ,גרמניה
היצרן :חברת  ,BASFגרמניה

הריסוס בנפח
תרסיס של
 400-300ל' לדונם.

אתר הייצורSTI Sulfotechnica, Italy :

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626257 :פקס'09-7626327 :

