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ליעד אגרו
שירלי

LID150272-0032M-01

150x272.5mm

כללי:
אימפולס הינו קוטל פטריות חדש השייך לקבוצה כימית חדשה (.)Spiroketalamines
התכשיר מיועד להדברת מחלת הקמחון בגפן (.)Uncinula necator

הוראות השימוש:

אזהרות :מזיק כאשר בא במגע עם העור בנשימה או בבליעה .מגרה עיניים ועור.
אמצעי זהירות :יש להשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת
טיפול בתכשירי הדברה.
יש להשתמש בכפפות גומי וסרבל מגן ולהרכיב משקפי מגן בעת הטיפול בחומר
המרוכז.
יש להמנע מבליעת התכשיר ,שאיפתו וממגע ישיר בעור ובעיניים.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הריסוס.
הכנת התרסיס :ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים .מפעילים את המערבל
ושמים את כמות האימפולס הדרושה .ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
אופן היישום( :לפני השימוש יש לנער את הבקבוק היטב).

אימפולס® 500

IMPULSE® 500 EC
 1ליטר
תרכיז מתחלב
מכיל 500 :גרם/ליטר SPIROXAMINE
היתר חומרי דלול והרטבה
תכשיר להדברת קמחון בגפן בעל תכונות סיסטמיות
מס’ או”ם :לא מסווג
			
דרגת רעילות IV :מסוכן
לא לשימוש ביתי
“קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה”
רשיון השירותים להגנת הצומח/1517 / 98 :הצ
מס’ אצוות ייצור:

הגידול

המחלה

מינון לדונם

גפן

קימחון

0.05%

ישום
התכשיר
מרווחי ריסוס
 14יום

ריסוס אחרון
לפני קטיף (ימים)
 14ענבי מאכל
 35ענבי יין

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש
במחזוריות גם בתכשירים מומלצים אחרים.
שילובים :ניתן לשלב עם:
מלודי דואו (זן שנבדק :קריניאן)
קליפסו (זנים שנבדקו :טומפסון ,ג  1סופריור)
מסורול (זנים שנבדקו :טומפסון ,ג  1סופריור)
דורסן (זנים שנבדקו :שנן בלנק ,אמרלד ריזלינג ,פרנצ’ קולומבר ,מרלו ,מוסקט לבן)
סימבוש (זנים שנבדקו :שנן בלנק ,אמרלד ריזלינג ,פרנצ’ קולומבר ,ארגמן ,מוסקט
לבן ,קברנה סוביניון ,סוביניון בלנק ,שרדונה ,סופריור ,טומפסון)
קסקייד (זנים שנבדקו :טומפסון ,ג  1סופריור ,קברנה סוביניון ,סוביניון בלנק,
שרדונה ,קריניאן)
דיויפן (זנים שנבדקו :טומפסון ,ג  1סופריור)
טרייסר (זנים שנבדקו :טומפסון ,ג  1סופריור)
בהעדר מידע לגבי זנים או תכשירים נוספים ניתן לפנות לאנשי השדה של החברה.
באין מידע אחר אין לשלב תכשיר זה עם חומרים אחרים.
בכל מקרה אין לשלב עם:
פרינקס בזנים :קברנה סוביניון ,סוביניון בלנק ,שרדונה ,קריניאן
תכשירי כלורפיריפוס בזנים :ארגמן ,קריניאן ,סופריור ,טומפסון
סימבוש בזנים :מרלו ,קריניאן

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס:
יש לשטוף את ציוד הריסוס משאריות החומר מיד לאחר השימוש ולהקפיד שמי
השטיפה לא יזרמו בין במישרין ובין בעקיפין לשדות מעובדים ,למקורות מים או
לבריכות דגים .לא ירוקן אדם ,לא ישטוף או יגרום לכך שירוקנו או ישטפו תכשירים
או שאריותיהם אל מקור מים ,בין במישרין ובין בעקיפין .במידה ונפח מתקן הריסוס
עולה על  150ליטר ,לא יעשה ריקון ושטיפה כאמור אלא במתקן שטיפה.
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.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס ,יש לרחוץ ידיים וחלקי הגוף שנחשפו
לתרסיס ולהחליף בגדים .אין להשתמש שנית בבגדי העבודה בטרם כובסו .יש לכבס
את בגדי העבודה בכביסה נפרדת.
מועד כניסה מחדש :עם התייבשות התרסיס ניתן להיכנס לשטח המטופל מחדש.
אחסון :לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד
בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
טיפול באריזות ריקות :חומר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
השמדת אריזות :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 שאישר השר לאיכות הסביבה.
עזרה ראשונה:
במקרה של בליעה ,להוציא את הנפגע לאויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר
ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע”י רופא .אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר ,יתכנו
בחילה והקאות .להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל .במקרה של זיהום
בעיניים ,לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך  15דקות ולפנות לרופא .במקרה
של זיהום העור ,לרחוץ במים וסבון.
מידע לרופא :מרכז המידע הארצי להרעלות ,בי”ח רמב”ם ,טלפון04– 8541900 :
תנאי מכירה:
אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים
למטרות המוצהרות על גבי התווית ,אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם
להוראות ,בתנאי שימוש רגילים.
אחריותנו ,כאמור לעיל ,אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת
את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם
ניתנים לצפייה על ידנו .במקרים מעין אלה ,חלה האחריות במלואה על קונה המוצר
והמשתמש בו בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה ,אינה חלה עלינו.
תאריך עידכון 03/2015
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