20.3.19 CheckMateVMB_1000, size: 40.3x17.2 cm

כללי :נדיפיות צ'קמייט  VMBמכילות פרומון לבלבול זיווג זכרי קמחית
הגפן ( )Planococcus ficusבכרם.

נדיפיות צ'קמייט

הוראות שימוש:
אזהרות :מזיק בספיגה באמצעות מגע עם העור וגורם לריגוש במגע .המנע
ממגע עם העיניים ,עור או ביגוד מזוהם .הימנע משאיפת אדי הנדיפית.
אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש) :בזמן התלייה ,השתמש
בכפפות גומי (עפ"י תקן  )EN-374/3ומשקפי מגן מלאים עם אטימה
מהצד (תקן  .)EN-166בגדים ארוכי שרוולים ,נעליים סגורות כולל גרביים.
סכנות לסביבה :הנדיפיות אינן רעילות לדבורים .יש להימנע מזיהום
של מקורות מים.
אופן היישום:
יעילות ההדברה עולה בשימוש רב שנתי .בשנה הראשונה ,במידה
והנגיעות בשטח גבוהה ,אין להסתמך על הנדיפיות כטיפול יחיד נגד
המזיק ויש לשקול אמצעים נוספים להפחתת אוכלוסיית המזיק.
במהלך העונה יש לבצע ניטור ,במידה וישנה התפשטות של המזיק,
מומלץ להשתמש באמצעים נוספים להפחתת האוכלוסייה.

הגידול

הפגע

מינון

גפן

כנימה קמחית
בגפן

 62נדיפיות
לדונם

בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר התלייה ,רחץ היטב את כל
גופך במים וסבון והחלף בגדיך.
יש לכבס את הבגדים בנפרד .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

®

شيكمايط
פרומון לבלבול קמחית הגפן

אחסון :שמור את התכשיר באריזה מקורית ,סגורה ,במחסן קריר,
יבש ומאוורר היטב ונעול ,המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת
התכשיר או התחממותו בזמן האחסון .סגור היטב את האריזה מיד
לאחר השימוש .הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון ,מספוא ומחוץ
להישג ידם של ילדים ,בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

מכילLavandulyl Senecioate 8.61% :
דרגת רעילות – IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג

טיפול באריזות ריקות :נדיפיות משומשות יש לעטוף בנייר עיתון,
לאחסון בשקית אשפה וזרוק לאשפה באתר פסולת רעילה .מיכל
שהתרוקן נקב ומעך את האריזה והשלך אותה לאתר פסולת רעילה.
אין לעשות שימוש חוזר במיכל האריזה.

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/2012 :ה"צ4099/
רשיון השירותים להגנת הצומח לחקלאות
אורגנית מס'/2019 :ה"צ7461/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
ת ו ק ף ה ת כ ש י ר ש נ ת י י ם מ י ו ם ה י י צ ו ר
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

מועד התלייה :יש לתלות עם התעוררות הגפנים.
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מיוצר ע"י ,Suterra Llc :ארה"ב
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משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
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עדכון תווית03/19 :

1000
מכיל:
נדיפיות בדלי

סריקה
לאיתור שימוש

עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע בעיניים :שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות
במשך  15דקות לפחות ופנה לרופא.
• במקרה של שאיפה :הזז את הנפגע לאוויר צח ופנה לרופא.
• במקרה של מגע עם העור :הסר בגדים החשודים כמזוהמים ושטוף
היטב במים ובסבון ופנה לרופא.
• במקרה של בליעה (בהתאם לאריזת התכשיר הסיכוי לבליעה נמוך),
קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו .אין להכניס מאומה לפיו של
אדם מחוסר הכרה.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות ,בי"ח
רמב"ם ,חיפה.04-7771900 :

