אתלט ג.ר.

הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה .התכשיר מזיק במגע עם העור.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,יש להשתמש
באמצעי הגנה מתאימים (חליפת מגן עשויה  ,PVCמסכה ,משקפי מגן
עמידים לכימיקלים ,כפפות  PVCאו נאופרון ,נעליים וגרביים) .מנע מגע
עם העור .אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז
ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה :אין ליישם את התכשיר על מקורות מים .התכשיר רעיל
ליצורים השוכנים במים עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח
לסביבה המימית .מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים ,נחלים,
מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אופן הרסוס :מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את
מערכת הערבול .מדוד את כמות התכשיר הדרושה ,המס אותה בדלי נפרד.
לאחר מכן ,שפוך למיכל הריסוס והשלם כמות המים הדרושה.
מועד ריסוס אחרון נפח תרסיס
מינון גרם/ד׳
המחלה
הגידול
לפני קטיף בימים ליטר לדונם
ריכוז ב% -
תפוחי אדמה ,להדברת אתלט  50גרם  +צימוקלין
20
7
 350גרם
כמשון
עגבניה
150 - 100
14
כשותית אתלט  + 0.05%קיפ 0.3%
גפן
אין לרסס אתלט לבד ,אלא בשילובים כנ״ל ,למניעת עמידות.
* שילוב אתלט עם קיפ מלכלך מעט מאד את האשכולות.
שילובים :בתפוח אדמה ניתן לשלב את התערובות המוזכרות לעיל עם
התכשירים הבאים :טיפקס ג.ר ,.טופגרד א.ר ,.סטרטר ת.מ ,.סקוטר ת.מ,.
קונפידנס ת.ר.
במקרה של שילובים ,יש להקפיד על הוראות הבטיחות כמופיע בתוויות
התכשירים.
בגמר העבודה:
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.

אתלט

ג.ר.

ATHLETE W.G.

קוטל מחלות בתפוחי אדמה ,עגבניה וכרם

מכילDIMETHOMORPH 50% :
אתלט ,קוטל מחלות ,תכשיר סיסטמי להדברה של מחלת הכימשון בתפוח
אדמה וכשותית בכרם .לתכשיר מנגנון פעולה ייחודי ללא עמידות צולבת.
התכשיר מותר ליישום רק בשילוב עם התכשירים המוזכרים בטבלת היישום.
אין להשתמש בתכשיר לבד מחשש להופעת עמידות.
התכשיר בדרגת רעילות  ,IVמסוכן.
מספר או״מ.3077 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ

ת.ד ,10156 .פ״ת טלפוןwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
התכשיר מיוצר ע״י חברת ANHUI CHINA
עבור  ALMANDINE CORPORATION SAשוויץ
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אתלט ג.ר.

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 :בגמר העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב
במים וסבון .כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול
וקריר ,הרחק ממקורות אש וחום ,המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק
ממזונות אדם וחיה ,והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,או שפג תוקפו ,או שהתקלקל
בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת ,לארוז במיכלים אטומים ,ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
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 של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים
ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ 15 -ד׳.
במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה
טל׳.04-7771900 :
הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית
האריזה ,ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא
ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים
של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או
בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע״י המוכר.
במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות
אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

