תוית מקסגארד – לפי פורמט חדש
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מגן על הדשא מפגיעת חרקים מזיקים כעש הדשא ,ערצבים,
נמלים וצבתנים .כמו כן מספק חמרי הזנה במשך כחודשיים.
תכונות:
למקסגארד פעולה משולשת:
קוטל חרקים :מקסגארד הינו תכשיר מקבוצת הפירתרואידים הסינטטיים .התכשיר פועל כרעל
מגע וכרעל קיבה .ההשקיה שלאחר הפיזור ,מפעילה את התכשיר ,קוטלת את החרקים וסופחת
את החומר הפעיל לחומרים האורגניים שבאזור שרשי הדשא.
מונע  :חרקים שיבואו במגע עם החומר הספוח בשבועות הבאים יודברו.
מדשן :מקסגארד מכיל דשן בשחרור מבוקר בהרכב  .24-3-10ההשקיה מפעילה את הדשן ,אשר
משקם את הדשא שנפגע מהמזיקים ,מחזק אותו ומספק לו את המזון הדרוש במשך חודשיים.

רעילות :מסוכן VI
מספר או"ם :לא מסווג

החברה בעלת הרישיון :דנאור רון בע"מ .הזית  9מושב גן חיים 44910
היצרןThe Scotts company Marysville Ohio USA :
מספר רשיון הגה"צ/03 :הצ1747/
מספר אצווה:
תכולה 1.0 :ק"ג )ל 65-מ"ר דשא( ) 3.0ק"ג ל 200-מ"ר 15 ,ק"ג ל 1,000-מ"ר(
תאריך עדכון התוית1/4/2005 :
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כללי
מקסגארד הינו תכשיר מקבוצת הפירטרואידים הסינטטיים .מיועד להדברת עשי דשא ,ערצבים,
צבתנים ונמלים במדשאות .פועל כרעל מגע וכרעל קיבה .מתאים לשימוש על כל זני הדשא
המוכרים בישראל .מומלץ לפזר מקסגארד באמצעות מדשנת רוטורית כאשר מאותרת פעילות
חרקים מזיקים על המדשאה.

הוראות שמוש
אזהרות
•
•
•

מקסגארד רעיל לבני אדם ולבעלי חיים.
עלול להזיק במקרה של שאיפה ,בליעה וכאשר בא במגע עם העור .עלול לגרום לגירוי
בעיניים.
מקסגארד רעיל מאוד לדגים וליצורי מים.

אמצעי זהירות ומיגון:
•
•
•
•

המנע/י ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים ,הפה והעיניים.
אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.
בזמן הפיזור ,מומלץ להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן.
לאחר הפיזור  -אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש מההשקיה המפעילה.

סיכון לסביבה:
•

מקסגארד רעיל מאוד לדגים וליצורי מים .יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות מים
)אגם ,נחל ,מעיין או בריכת נוי( .כן ,אין לשטוף לתוכם את המדשנות.

הכנת מקסגארד לשימוש:
מקסגארד הוא מוצר מוכן לשימוש .שופכים את התכשיר בכמות הדרושה למדשנת רוטורית מסוג
הנדי גרין ,איזי הנד או ספידי גרין ,מכווננים את המדשנת לפי נתוני הטבלה הבאה ומפזרים תוך
כדי הליכה על המדשאה .יש לקרוא את הוראות הפעלת המדשנת בעיון!

אופן היישום:
יש לפזר באופן אחיד ,על דשא יבש ומכוסח ולהשקות לאחר מכן בהמטרה  3ליטר למ"ר.
נגע )המזיק(
עשי דשא,
ערצבים ,נמלים,
וצבתנים.

הגידול
דשא מהזנים
אלטורו ,קיקויו,
בופאלו ,זני
ברמודה שונים,
פספלום ,דרבן,
טול פסקיו וזון.
הערות לטבלה:
יש לטפל בכל שטח המדשאה ,גם אם התגלו מזיקים רק בחלק משטחה ,כדי למנוע פגיעה חוזרת.
במשך חודשיים לאחר היישום אין צורך לדשן את המדשאה אך אין נזק בכפל דישון.
ערצבים :יש לודא שהקרקע לחה ,מספר שעות לפני הפיזור .יש לוודא שהעלווה יבשה לפני
הפיזור .מומלץ לפזר את התכשיר בשעות אחה"צ ולהשקות היטב )כ 12-ליטר למ"ר(
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מינון
 15גרם למ"ר

המדשנת
הנדי גרין
איזי הנד
ספידי גרין
איזי גרין

כוונון
3.0
3.0
3.5
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בגמר השימוש :יש להשתמש בתכשיר שבמדשנת עד סופו  .יש להתרחץ ,לחפוף ראש
ולהחליף בגדים .אין להתלבש שנית בבגדי העבודה ,בהם השתמשנו ,בטרם כובסו )רצוי בנפרד(.
כניסה מחדש למדשאה לאחר הפיזור :מותר להשתמש במדשאה לאחר שהדשא יבש
מההשקיה המפעילה.
ניקוי המדשנת :יש לשטוף היטב את המדשנת בזרם מים ולאחסנה .יש להקפיד ששאריות
התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים )אגם ,נחל ,מעיין או בריכת נוי( .שאריות תכשיר במדשנת
עלולות להוות מפגע בריאותי.
איחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי הדברה )מקום נעול
נקי ,יבש וקריר ,הרחק ממזון לאדם ולחי וממגע ידם של ילדים( .יש לסגור את האריזה היטב
לאחר כל שימוש.
טיפול בתכשיר שנשפך :מומלץ לאסוף ולפזר על הדשא באמצעות מדשנת .ניתן גם לאסוף
לשקית אשפה פלסטית אטומה ,לסגור היטב ולהשליך לאשפה.
השמדת אריזות ריקות :אין להשתמש באריזות שימוש חוזר .יש להכניס את האריזה הריקה
לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.

עזרה ראשונה:
במקרה של גירוי ממגע מקסגארד בעור או בעיניים :יש לשטוף בכמות גדולה של מים .אם הגירוי
אינו פוסק ,יש לפנות לרופא.
במקרה של בליעה :יש לקרוא מיידית לרופא ולהציג בפניו את אריזת המוצר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לטיפול בהרעלות .ביה"ח רמב"ם טל04-8541900 :
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