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כללי :מקסל הינו הורמון צמחי על בסיס ציטוקינין לדילול והגדלת פרי בתפוח ולהגדלת פרי באגס.
מקסל מיושם במועד של  10-14יום לאחר שיא פריחה .במועד יישום זה מתקבל האפקט של הגדלת פרי
באגס ובתפוח ודילול פרי בתפוח.
דרגת רעילות :מסוכן ( .)IVמס' או"ם :לא מסווג
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת/07 :הצ1894/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מיוצר ע"י  ,SBMצרפת ,A To Z/ארה״ב
עבור  ,VALENT BIOSCIENCESארה״ב
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל , 09-7626372 .פקס09-7626327 .
® registered trademarks of Valent
BioSciences Corporation, USA.
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מנע מגע של ילדים עם התכשיר

ליטר

تجنب ملس األطفال للمنتج

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

Lot No.:
Date of Mfg.:

אזהרות:
•מזיק בבליעה
•עלול לגרום גירוי עיניים ועור.
אמצעי זהירות ומיגון:
•יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה.
•מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף התרסיס.
•מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים .יש חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים
וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
•יש להשתמש בכפפות מסוג ניטריל לפי תקן (.)EN-374/3
•נדרש להשתמש במשקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (.)EN-166
סכנות לסביבה:
•החומר מזיק לסביבה ורעיל לדגים ולבעלי חיים שוכני מקווי מים.
•אין לרסס סמוך למקווי מים כלשהם.
•יש להיזהר לבל יגיעו טיפות התרסיס או מי שטיפת המרסס למקווי מים.
•אינו רעיל לדבורים.
אופן היישום:
הגידול

תפוח בזנים:
גאלה,
וסטרקינג
(סטרק)

המטרה

הריכוז ב%-

דילול פרי
והגדלת
פרי

 500( 0.5%סמ״ק ל-
 100ליטר מים)
בשילוב משטח
טריטון  100 Xבריכוז
0.025%

הגדלת
הפרי

 250( 0.25%סמ״ק
ל 100 -ליטר מים)

בזן :זהוב
אגס בזנים:
ספדונה
וקוסציה

עדכון תווית11/18 :

הריכוז
בחלקי
מיליון
()mpp

100

50

הערות

מרססים במועד שיא פריחה +
 10-14יום.
בזן זהוב יש לרסס לאחר ריסוס בתכשיר
( NADדילאמיד  /אמיד-תין)

יש להוסיף משטח טריטון X-100
בריכוז  . 0.025%מרססים במועד
שיא פריחה  10-14 +יום.
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הוראות שימוש:
נפח התרסיס :מרססים בנפח של  100-150ליטר לדונם ,לפי גודל העץ.
יש להקפיד ולכסות בתרסיס את כל נפח העץ.
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ולאחריו .רצוי לשטוף בתמיסה של
דטרגנט נוזלי בריכוז  .0.05%יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות
דגים ומקורות מים.
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 השימוש :רחץ היטב את הכפפות לפני הסרתן .רחץ היטב ידיים ופנים בסבון לאחר הטיפול
בחומר .כבס את הבגדים היטב בנפרד מכביסה רגילה לפני לבישה חוזרת.
מועד כניסה מחדש ( :)RE-ENTRYניתן להיכנס לשטח המרוסס  12שעות מהריסוס.
אחסון :שמור על האריזה סגורה היטב .אחסן במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק ממקורות חום
ואש .רחוק ממגע של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב
בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :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 רעילה.
עזרה ראשונה:
במקרה מגע עם העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך כ 15-דקות .במקרה של בליעה או במקרה של הרעלה יש
לפנות לרופא ,ולהציג בפניו תווית זאת.
מידע לרופא:
הטלפון של המרכז למידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם הוא04-7771900 :
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה .קרא את התוית כולה בתשומת לב
ופעל בהתאם להוראות.

