אגן

פתח כאן

כניסה לשטח מרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
הגנה אישית :בגמר הריסוס רחץ במים וסבון את כל חלקי הגוף שבאו במגע עם
החומר .אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה
רגילה .אין ללבוש בגדין לא מכובסים.
אחסון :אחסן את התכשיר במחסן או ארון נעול  ,מוצל ויבש המיועד לאחסון
חומרי הדברה  ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן
את התכשיר עם מצרכי מזון לאדם ולחי.
שמור את החומר באריזה המקורית.
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ,לאסוף לכלי אטום ואחר כך
להעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס .אחר כך
נקב ,מעך והשלך למיכל האשפה או לאתר טיפול בפסולת מסוכנת שאישר השר
לאיכות הסביבה.
עזרה ראשונה :במקרה מגע בעור רחץ היטב במים וסבון .במקרה שניתז חומר
לעיניים שטוף במשך  15דקות במים זורמים והיבדק אצל רופא .במקרה של
בליעת התכשיר אין לגרום להקאה ,אלא לפנות מיד לרופא ולהציג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים
רמב"ם.04-8541900 :

דינגו
دينجو Dingo
תרכיז רחיף

diflufenican 40 g/L + glyphosate 250 g/L, SC

השאר חומרי דילול והרטבה

קוטלי עשבים

קוטל עשבים כללי משולב להדברת עשבים
חד-שנתיים במטעים

קבוצת
מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2013 :הגה"צ4092/
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
HRAC G+F

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.
دينجو

Dingo

קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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אזהרות :מסוכן בבליעה .עלול לגרום לגירוי במגע עם העור והעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :יש להימנע ממגע בעור ,בעיניים ובבגדים .בעת הכנת
התרסיס לבש כפפות גומי ומגן פנים .בשעת הריסוס צריך ללבוש כפפות גומי ,בגדי
מגן ולהימנע מלהימצא בענן התרסיס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות
טווח בסביבה המימית .מנע רחף וזרימה לבריכות דגים ומקורות מים.
התכשיר מדביר עשבים דגניים חד-שנתיים ,ועשבים רחבי עלים חד-שנתיים כגון:
מצליבים ,סביון אביבי ,מרור הגינה ,ירבוזים ,כוכבית ,קוטב ,אספסת ,כף אווז,
מרקולית מצויה ,לשישית הצבעים ,גדילן ,גזר בר ,אמיתה ,גרניון נאה ,חלמית (עד 6
עלים) ,קייצת צעירה (עד  2עלים) ,סרפדים ,שחליל ,ארכובית ,רגלת הגינה ,עוקץ
עקרב ,ירוקת החמור ,סלק בר ,שוש קירח ,אספרגוס צעיר ,וחבלבל השדה.
התכשיר לא יעיל כנגד קייצת מפותחת ,בקיה ,ינבוט והגא.
הערות לטיפול
להדברה יעילה יש לרסס את העשבים כשהם ירוקים ורעננים ולפני הגעתם לגובה
 20-30ס"מ ,יש למנוע השקיה בהמטרה במשך  12שעות לאחר הריסוס .גשם היורד
תוך  6שעות מהריסוס מפחית מיעילות הריסוס .אבק המכסה את העשבים מפחית
מיעילות הריסוס.
אין חשש מפגיעת התרסיס בגזעי עצים מעוצים.
התכשיר צורב צמחים .מנע הגעת התרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות
ולגזעי עצים צעירים שטרם השתעמו ולכל צמחיה רצויה ,בריכות דגים ומקורות
מים .אין לרסס בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף .גשמים עזים לאחר הריסוס עלולים
להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים לגידולי התרבות.
התכשיר תוקף מתכות למעט פלדה אל-חלד ,השתמש רק במרססים בעלי מכלים
העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד .אין להשתמש במכל עשוי מברזל.
אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה ,שרב ,או כאשר הגידול
נמצא בתנאי עקה כגון יובש ,חום ,נזקי קרה ,חוסר אוורור קרקע ,נזק מקוטלי עשבים
ועוד.
دينجو

Dingo

טבלת השימוש
הדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:
המינון (סמ"ק/ד')
הגידול
500
זית ,שקד ,נקטרינה ,תפוח
משנה לנטיעה
נפח תרסיס 30 :ליטר לדונם.
ציוד וכיול :צריך להשתמש במרסס ללא מפוח ,המצויד במערבל ובמוט ריסוס עם
פומיות מניפה .צריך להשתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) כולל
מסנני הפומיות.
לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע הקפד על כיול (קליברציה) מדויק של
המרסס לפני הטיפול.
בעת הריסוס המנע מחפיפות ,מעצירות ,מהאטה וכו’ .דאג שלא תהיינה נזילות.
אופן הכנת התרסיס :נער הטיב את מכל התכשיר .מלא תחילה במכל המרסס את
מחצית כמות המים הדרושה ,הוסף את כמות התכשיר הדרושה ואחר כך השלם
מילוי המים תוך ערבול מתמיד.
בגמר הריסוס
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.
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.
دينجو

Dingo
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