W: 195 mm H: 170 mm

נדרן

Nadran

תרכיז נוזלי
תכשיר לויסות צימוח כותנה
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם1993 :

מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

התכולה 50 :גרם בליטר Mepiquat chloride
כללי :נדרן הינו תכשיר המיועד לעצירת צימוח של כותנה ע”י ריסוס נוף הצמחים בחלקות עם נטיה
לצימוח מופרז .התכשיר פועל כמעכב יצירת ההורמון ג’יברלין .נדרן מקצר את המפרקים באמירי
הצימוח ,פותח את נוף הצמחים לחדירה יעילה של ריסוס בקוטלי חרקים ומפחית רקבונות הלקטים.
נדרן פועל כמווסת צמיחה .חברת לוכסמבורג אינה אחראית לפעילות התכשיר ותוצאותיו בתנאים
אקלימיים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיסיולוגי של הצמח ,או בריסוס מוקדם או מאוחר מהמומלץ.

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

הוראות השימוש :לעצירת הצימוח בכותנה מזני אקלה ופימה ינתן ריסוס אחד כאשר
הצמחים יגיעו לגובה ממוצע של  110-100ס"מ.
המינון 200 :סמ"ק לדונם.
נפח התרסיס :ניתן לרסס נדרן בריסוס מהאויר בנפח של  5-3ל'/ד' ,או בריסוס מהקרקע
בנפח של  20-10ל'/ד'.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס לבש בגדי מגן מלאים,
משקפי מגן וכפפות .יש להמנע מריסוס נדרן בעת משב רוח .המנע מבליעה,
שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף .בעת העבודה עם התכשיר המנע
מאכילה ,שתיה ועישון.
הכנת התרסיס ,הציוד וכיולו :לצורך הכנת התרסיס יש למלא את מיכל המרסס כדי
מחציתו במים ,להפעיל ערבול ולהוסיף בהדרגה את הכמות המדודה של התכשיר,
בהתאם לשטח המרוסס ,ולבסוף למלא את יתרת המים במיכל.
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
●

●

●

●

הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי
הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו
בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים
לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

תכולה 10 :ליטר
Net content: 10 Liter

תוצרת חברת לוכסמבורג
תעשיות בע"מ ,ישראל
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולביקורת /11הצ4044/

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 :לאחר הריסוס יש לדאוג לרחיצת הידיים והבגדים.
כבס בנפרד את בגדי העבודה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות.
איחסון :יש לאחסן במקום נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה .אין לאחסן נדרן יחד עם
זרעים ,דשנים ,דברי מאכל וצרכי האבסה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי
מוסמכים .יש לאחסן במקום מוצל ומאוורר.
חומר שנשפך :הספג בנסורת או בחול ,אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת
רעילה.
השמדת האריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף של מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה
והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה מגע בעיניים יש לשטוף במים זורמים למשך  15דקות .אם
מתפתח גרוי בעיניים פנה לרופא .במקרה מגע בעור או בחלקי גוף חשופים ,יש לשטוף
במים ובסבון ואח"כ במים זורמים .אם מתפתח גרוי בעור פנה לרופא .במקרה שאיפה
העבר את הניפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה ,פנה מיד לרופא.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טל.04-8541900 .
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