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הוראות שימוש -
אזהרות :התכשיר ויוה הינו תכשיר רעיל מאוד .תוצאות קטלניות עלולות להגרם כתוצאה מבליעת התכשיר
או שאיפתו .נקוט אמצעי זהירות מירביים באיחסון ,בעת הכנת התרסיס ובזמן הריסוס .תכשיר זה מעכב
אצטיל כולין אסטרז .אין להשתמש התכשיר אם יש הנחיה רפואית לא לעבוד עם תכשירים כאלה.
אמצעי זהירות ומיגון בעת הריסוס :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ,בעת הכנת התרסיס ,בעת הריסוס
וכן בזמן ניקוי המרסס ,השתמש בסרבל " "TYVEKהכולל כובע ,כפפות ניטריל בעובי  0.7מ"מ ,משקפי
מגן ומסיכה לפנים עם מסנן  .A2זכור! בבתי צמיחה ובמנהרות גבוהות סכנת ההרעלה כתוצאה משאיפת
התרסיס גבוהה במיוחד .הרחק אנשים ובעלי חיים מהשטח המרוסס .אין לרסס כאשר יש חשש לרחף
( )DRIFTשל התרסיס למקומות מגורים ולמקום משכנם של בעלי חיים.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר או בעת הריסוס .לפני אכילה ,שתיה או עישון,
הקפד לרחוץ ידיים ופנים במים וסבון .אין לרסס את התכשיר על העור הגלוי או העיניים ,אין לשאוף
את ענן התרסיס ,אין לנקות פומיות סתומות בנשיפה או שאיפה .על פי החוק ,אסור לשימוש עד
מרחק  50מטר ממבנה מאוכלס ע''י בני אדם .במרחק של  100-50מטר מותר ליישם את התכשיר
אך ורק ברוח של  5קמ''ש לכל הפחות ובתנאי שהרוח לכיוון הפתוח.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לעופות  -עופות השוהים בשטחים מטופלים עלולים להיקטל.
התכשיר רעיל לדגים ועלול לגרום לנזקים ארוכי טווח בסביבה המימית  -הקפד לא לרסס סמוך
לבריכות מים ,בריכות דגים ,נחלים ומקורות מים אחרים.
התכשיר רעיל לדבורים  -אין לרסס בעת פעילות דבורים בשטח.
הכנת התרסיס :מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את מערכת הערבול ,הוסף את
כמות התכשיר המדודה תוך כדי החמצת התמיסה ל  ,6-5.5 =PHההחמצה יכולה להעשות ע״י הספת
משטח  BB 5או ע״י הוספת חומצה זרחתית (כ 3-סמ״ק חומצה זרחתית  85%ל 10-ליטר מים) ,והשלם
את יתרת המים הדרושה.
הנחיות הגמעה :אין ליישם את התכשיר בצמחים הסובלים מעקה .במקרה של יישום בהגמעה ,חובה
להתקין  2שסתומי אל חזור לפני נקודת החיבור לכניסת התכשיר לקו ההשקיה .קו ההשקיה יהיה סגור
ללא המשך לגידולים נוספים .יש לנקז את המערכת ואת קו ההשקיה בסיום היישום ,כולל קצה המערכת.
החדרת התכשיר ויוה תעשה בעזרת מערכת הדישון .התכשיר ימהל במים בהתאם לספיקת המשאבה,
ויוחדר לקו המים בשליש הראשון של ההשקיה ,תוך כדי החמצת התמיסה ל  ,6-5.5 =PHההחמצה
יכולה להעשות ע״י הספת המשטח  BB 5או ע״י הוספת חומצה זרחתית (כ 3-סמ״ק חומצה זרחתית
 85%ל 10-ליטר מים) .לאחר מכן תושלם מנת המים.
ביישום ויוה במערכת מים מושבים ,אין צורך ליצור ניתוק אויר של המערכת.
הגמעה בעזרת מזרק :ניתן להגמיע את התכשיר בעזרת מזרק מדידה בנפח תרסיס של  100-25סמ״ק/שתיל.
יש להגמיע את התכשיר לכל המאוחר עד  4שעות ממועד הכנתו .לקבלת המינון המתאים בכל שתיל
יש לחלק את המינונים המוזכרים בטבלת היישום למספר השתילים בדונם.
הוראות למיישם :לפני השימוש יציב המפעיל שלטי אזהרה בצורה ובנוסח כלהלן:
שלט אזהרה בשטח יהיה כאמור בפרט  ,1בגודל של
סכנה
 50 X 30סנטימטרים לפחות ,עשוי חומר עמיד למים
רעל מסוכן לבני
אדם ולבעלי חיים ורוח ,כתוב בצבע אדום על רקע לבן ,כשאותיות
ויוה
המילה ״סכנה״ הן בגודל של  8סנטימטרים לפחות,
והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של מטר אחד לפחות מעל פני הקרקע; שלטי האזהרה יוצבו
בשטח במרחק שלא יעלה על מאה מטרים אחד מהשני.

ויוה

ת.נ.

VIVA S.L.

תרכיז נוזלי

קוטל נמטודות במלפפון ,פלפל ,עגבניה וגזר
מכיל 240 :גרם  OXAMYLבליטר
ויוה ,קוטל נמטודות מקבוצת הקרבמטים.
התכשיר בדרגת רעילות  ,IIרעיל!
מס׳ או״מ 2991
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ /09הצ׳4010 /

רעיל

התכשיר מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
טלwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
התכשיר מיוצר ע״י חברת PTI Everspring Jakarta Indonesia
עבור  ALMANDINE CORPORATION SAשוויץ
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה טל׳.04-8541900 :
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.
תאריך ייצור:
תאריך תפוגה:
מס׳ אצווה:

תאריך עידכון תווית11/2014 :

מכיל  1ליטר
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בטיפולי הגמעה להדברת נמטודות יוצרות עפצים בירקות :יישום ינתן כל  14יום ,החל מיום השתילה
ובמשך  6 – 4שבועות משתילה .ניתן ליישם ויוה גם כטיפול אחר שתילה ובמשך הגידול בעיקבות
טיפולים במתאם סודיום /נמקור/ראגבי /טלון /קונדור שניתנו לפני השתילה.
בכדי לשמור על יציבות התכשיר יש לשמור על  6-5.5 =PHשל התמיסה.
הערות
ימי
מספר
מינון
המזיק
הגידול
ל'/ד' יישומים המתנה
בהגמעה
14
 ,3 0.5כל  14יום
מלפפון
נמטודות
בהגמעה
21
פלפל יוצרות עפצים  ,4 0.5כל  14יום
בהגמעה
21
עגבניה  ,4 0.5 MELOIDOGINEכל  14יום
ריסוס בטרקטור** יבוצע רק
נמטודות
בתנאי שאין רוח ובמרחק של
90
1
1-2
חופשיות
גזר*
למעלה מ 100-מטר ממגורים!
PRATYLENCHUS
* בהתאם לעוצמת הנגיעות .את היישום יש לבצע עד  10ימים ממועד זריעת הגזר.
** הריסוס יעשה אך ורק בטרקטור המצויד בתא מפעיל אטום ,הכולל מערכת סינון אויר המכילה מסננים
מתאימים והמצויד במערכת על לחץ ,השומרת על לחץ אויר גבוה בתא המפעיל ,למניעת חדירת רסס
לתוך התא .הריסוס יבוצע בדיזות אל רחף היוצרות טיפות גדולות .יש לבצע את הריסוס בלחץ נמוך
וללא הפעלת שרוול אויר .יש להציב את מוט הריסוס נמוך ככל האפשר לפני הקרקע.
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
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 ( :)REENTRYהכניסה לשטח המטופל במהלך  48שעות לאחר
היישום אפשרית אך ורק בבגדי מגן .המתן  10שעות לפחות לאחר היישום בטרם כניסה לבתי צמיחה
מטופלים ,בטרם כניסה לבש בגדי מגן ,חבוש מסיכה ואוורר היטב לארבע שעות לפחות מאדי התכשיר.
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 הפסולת הרעילה ברמת חובב .תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת.
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.

