אזהרה :התכשיר מסוכן בבליעה או במגע עם העור או העיניים.
אזהרות לסביבה :יש למנוע הגעת התכשיר לברכות דגים ומקורות מים .אין ליישמו
בקרבת מקווי מים .יש לדאוג שהתכשיר או התרסיס ,או מי שטיפת ציוד והמכלים לא יזהמו
מקורות מים .אין ליישם את התכשיר דרך מערכת ההשקיה.
אמצעי זהירות ומינון :יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה .יש
להגן על העיניים ועל העור באמצעות משקפיים ,מסכה ,כפפות גומי ובגדי עבודה ארוכים.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הטיפול בחומר .אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון
ולהחליף בגדים.
הכנת התרסיס :שופכים בהדרגה את כמות ההימלאיה הדרושה למיכל הריסוס המלא
במחצית כמות המים הדרושה ,תוך כדי בחישת המערבל ,ומוסיפים את יתרת המים.
הוראות שימוש :המינון והעיתוי כמפורט בטבלה.
זמן המתנה
מועד הריסוס*
מינון
נפח תרסיס
הגידול
ליטר לדונם
עד התייבשות
בצל בוגר לאחר
033
03
בצל
התרסיס
הבשלה
סמ"ק/ד'
** ראה טיפול הפחתת עלקת מטה
03
עגבנייה**
הערות :אין לרסס בצל לריבוי
*מועד הריסוס :הריסוס יערך לאחר שהבצל הגיע להבשלה מלאה ,ונראית תחילת
צניחה(רצוי  02%צניחה אך לא יותר מ 23%-צניחה) .אין לרסס לפני תחילת הצניחה ,ריסוס
מוקדם של יותר משבועיים לפני הבשלה עלול לגרום לבצל ספוגי .טיפול בהימלאיה יעכב את
לבלוב הבצל באחסון אך אין לו השפעה על כושר השתמרות הבצל .אין להשקות בהמטרה
 02שעות לאחר הריסוס ,הרטבה תפחית את יעילות התכשיר.

**הפחתת עלקת בעגבנייה:
נפח תרסיס  02ליטר לדונם
הזנים שנבדקו  ,7024 :בריגיד,LRT , 9661 ,0020 ,AB3 ,1100 ,RT.1 ,0922 ,00922 ,
AB2 ,0412 ,2104
מספר ימי מעלה
גידוליים *

022

022

722-122

422-122

0222-0022

הטפול המומלץ (בסמ"ק)
טיפול אפשרי (בסמ"ק)

022

033
033

033
033

033
033

022
022

אזהרות :
אין לעלות על המינונים המומלצים ובמועדים הנקובים בשתי האפשרויות ,חריגה

במינון ו/או במועד עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ליבול.
אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים :קרה ,שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי

עקה יובש ,חום ,נזקי קרה ,חוסר אוורור בקרקע ,נזק מקוטלי עשבים או מחומרי
צימוח ועוד.
עלולה להתרחש הופעת פרי דמויי אגס (פרי עם צוואר מוארך)

ייתכן איחור של שבוע בקטיף.

בשדות המטופלים תושג הפחתת אוכלוסיית עלקת

*ימי מעלה נספרים מיום השתילה
הנוסחה לחישוב ימי מעלה גידוליים :
בעגבנייה Tbase= 100C

תרכיז נוזלי מווסת צמיחה
מכיל 073 MALEIC HYDRAZIDE :גרם/ליטר
כללי :הימלאיה הינו מווסת צמיחה סיסטמי

החוסם את חלוקת התאים בצמח.
מטרת השימוש :השימוש בהימלאיה מיועד
לעכב את הנצת הבצל באחסון ,ולהפחתת
אוכלוסיית עלקת מצרית בעגבנייה.
רעילות :מסוכן IV

מס .או"ם2210 :

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד
לא לשימוש ביתי

ليس لالستعمال البيتي
היצרןDrexel, USA :

בעל הרישוי :אפעל אגרי
מבית אפעל תעשיות כימיות בע"מ
רח' המלאכה  0ת.ד  0000נתניה 20020
טל' ,320626222 :פקס32-0622070 :
E-mail: agri@efal.com
רישיון האגף להגנת הצומח:
/32ה"צ0022/

מס .אצווה:
מכיל 0/1 :ליטר
ת .עדכון התווית :ינואר 0336

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .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
ב שיטות 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 השימוש החלף בגדים וכבסם בנפרד מהכביסה
הרגילה ,רחץ ידיים בסבון.
כניסה מחדש :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום קריר ויבש .יש
לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון
הינו כפסולת מסוכנת .יש לאסוף ולהעביר את חומרי הספיגה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  0פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך האריזות לפח האשפה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעור עם החומר ,יש לשטוף את נקודות המגע במים וסבון .במקרה
של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במשך  02דקות לפחות .במקרה של בליעה
יש לפנות לרופא ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי להרעלות.
ביה"ח רמב"ם חיפה ,טל32-0220233 .
לתשומת לב :היצרן והמשווק אחראים לטיב התכשיר בתנאי שהוא נמכר באריזתו המקורית.
ההמלצות ליישום מבוססות על עבודות בהן נוסה התכשיר .מועד היישום ,שיטת היישום ,תנאי מזג
האוויר  ,מאפייני הגידול ,שילוב עם תכשירים כימיים שלא הומלצו בתווית ושאר גורמים המשפיעים
יעילות התכשיר ,אינם נמצאים בשליטת המשווק ובאחריותו .יש להקפיד היטב על הנחיות היישום.
הקונה אחראי לכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשיר ,באחסונו ובטיפול בו ,אם הללו לא בוצעו
במדויק על פי ההוראות המופיעות בתוויות זו .בכל מקרה ,המשווק לא יהיה אחראי לתוצאות
ישירות או בלתי ישירות הנובעות מטיפול שלא היה במדויק לפי הוראות התווית .האמור לעיל הינו
תנאי לרכישת המוצר ומקובל על הקונה.

