סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממכל 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 ידיים וחלקי גוף חשופים שבאו במגע עם החומר במים נקיים
וסבון .יש לכבס מדי עבודה בנפרד .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.

אטרנקס ת.ר.

אגן

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים.

פתח כאן

בגמר הריסוס

Atranex SC

اطرنكس
תרכיז רחיף

כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.

ATRAZINE 500 g/L

אחסון :אחסן אטרנקס במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ותכשירי
הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.
חומר שנשפך :צריך לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה שאישר השר לאיכות הסביבה.

השאר חומרי דילול והרטבה
קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
ומניעת הצצתם

טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך להעביר למיכל האשפה ביתית.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים שטוף במשך  15דקות במים נקיים ופנה לרופא .במקרה
של בליעה יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו את התווית.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות בית החולים רמב”ם 04-8541900

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם מאחר שאין באפשרותם
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים
העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.
ATRANEX 50 S.C.

קבוצת
מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/75 :הגה"צ278/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
HRAC C

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
קרא את התווית לפני השימוש ו מס’ אצווה מודפס על האריזה ו נער את המכל לפני השימוש
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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אטרנקס הוא קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצה ומדביר נבטים של עשבי בר חד-שנתיים
עד גובה  5ס”מ בתירס ובמיני סורגום .בין העשבים המודברים  -מיני ירבוז (למעט ירבוז שרוע עמיד),
מיני סולנים ,רגלת הגינה ,חרדל השדה ,מיני כף אווז ,שיבולת שועל ,מיני חפורית וזון ,מצליבים ,לכיד,
דטורה ,חלבלוב ,אבוטילון ועוד.
יש כיום עשבים המתחמקים מפעילות הטריאזינים .להדברת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים
קיימים גדולים צריך לשלב אטרנקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול .לחיזוק ההדברה של נבטי
עשבים ניתן לשלב משטח DX-בריכוז .0.5%
אזהרות :התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ,ולנזק חמור בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הכנת התרסיס לבש כפפות גומי ומגן פנים .בשעת הריסוס צריך ללבוש
כפפות גומי ,בגדי מגן ולהימנע מלהימצא בענן התרסיס .הימנע ממגע התכשיר והתרסיס בחלקי גוף
חשופים ובעיניים .אסור לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר .במקרה של שילוב אטרנקס עם תכשיר
נוסף ,צריך להתחשב גם באמצעי הזהירות המפורטים בתווית של התכשיר המשולב.

הוראות שימוש בגידולי שדה
הגידול

מועד הריסוס

המינון *
)סמ"ק/ד'(

גידולי בעל:
תירס וסורגום

הכנת שטח לקראת זריעה-
רסס בראשית החורף עם
התחלת הגשמים.

 200 - 100אין להשתמש באטרנקס בחלקות
בעל באזורים בהם כמות
המשקעים פחותה מ500-400-
מ"מ בשנה.

גידולי שלחין בהמטרה** :
תירס

קדם הצצה

80 - 70

למניעת הצצה של דגני קיץ
וירבוזים עמידים ,מוצע לשלב
עם אלאנקס במינון 400-300
סמ״ק/ד׳ כמפורט בתווית.

60 - 50

להדברת נבטים ועשבים עד גובה
 5ס"מ משלבים משטחDX-
 .0.5%לעשבים עד  15-10ס"מ
מוסיפים שמן בי.סי.אל .בריכוז
***.5%

גידולי שלחין בהשקיה
בטפטוף :תירס

קדם הצצה עם הפעלה
בהמטרה**

80 - 70

צריך לתת לפחות המטרה אחת
על כל השטח.

סורגום

קדם הצצה לפני המטרת
הנבטה

80 - 70

גידולי שלחין בהמטרה** :
תירס

לאחר הצצה התירס ,בשלב
 3עלים ואילך

סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד ליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוך טווח בסביבה
מימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים .אין ליישם סמוך למקורות מים.
הערות לטיפול :מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים .אין להעלות על שטח מרוסס בעלי חיים לרעייה
או לקצור עשב ירוק אלא לאחר  30יום מהריסוס .אין להאביס עשב יבש אלא לאחר  60יום מהריסוס.
הפעלת התכשיר :אטרנקס ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע״י גשם או המטרה של
לפחות  20מ”מ.
ציוד וכיול :בריסוס אטרנקס ניתן להשתמש במרסס ללא מפוח המצויד במערבל ובמוט ריסוס עם
פומיות מניפה ,או בריסוס אווירי .בעת הכנת החומר במכל המרסס ובזמן הריסוס ,מקפידים על ערבול
תמידי של התרסיס במכל .השתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות.
לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע הקפד על כיול (קליברציה) מדויק של המרסס לפני הטיפול.
במשך כל פעולות הריסוס יש להימנע מחפיפות ,מעצירות ,מהאטה ,מנזילות וכיו״ב.
הכנת התרסיס :נער היטב את המכל לפני השימוש! מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים
הדרושה .הפעל את מערבל המרסס ותוך כדי הבחישה הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה לתוך
מכל המרסס והשלם את כמות המים הדרושה.

הערות

* המינון הגבוה מיועד לאדמות כבדות או עשירות בחומר אורגני.
** לצורך הפעלת האטרנקס דרושה לפחות המטרה אחת של  30מ״ק/ד׳ שתשמש כהשקיית הנבטה .בקרקע
קלה צריך להימנע מהשקיה של למעלה מ 80-מ״ק/ד׳ בהשקיה אחת .בעומד לקוי ,קצירה מוקדמת ובשדה
שיושקה במשך כל תקופת הגידול בטפטוף ,עלולות להשתייר בקרקע שאריות של אטרזין שיפגעו בגידול
העוקב .כדי למנוע נזק בגידולים עוקבים רגישים ,צריך לנקוט אמצעים אגרוטכניים כגון עיבוד מעמיק ,המטרת
יסוד או דחיית הזריעה לאחר רדת גשמים וכו'.
*** כאשר אטרנקס ניתן בשילוב עם משטח או שמן בי.סי.אל ,.צריך לדחות את ההשקיה ב 24-שעות.

נפח התרסיס בגידולי שדה 30-10 :ליטר/דונם .בשילוב עם דוקטלון  -נפח התרסיס צריך להיות
לפחות  20ליטר/דונם.

שים לב! אין להפסיק את פעולת המערבל משך כל תקופת המילוי ועד להרקת המכל .אם המרסס עמד
עם התרסיס במשך זמן ניכר ללא תנועה ,צריך לערבב את התרסיס היטב לפני התחלת הריסוס.
ATRANEX 50 S.C.
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