דיקלון תנ
Diqlon SL

دﯾﻛﻠون
תכשיר להקמלת נוף תפוחי אדמה
תרכיז נוזלי
מכילDiquat 200 g/l :

דרגת רעילות III :מסוכן לבריאות
מספר אום1760 :
מספר רישיון של השירותים להגנת הצומח/11 :הצ4110/
קבוצת D :HRAC

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד
ﻟﯾس ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ  -ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ ﻓﻘط
מיוצר ע"י Globachem NV. :בלגיה
משווק ע"י :אגרולב כימיקלים בע"מ ,אלתרמן  27רעננה טל'09-7601510 :
www.agrolev.co.il

תכולה 10 :ליטר
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.

קרא בעיון את התוית לפני השימוש ן מספר האצווה מודפס על גבי הקנקן
עדכון תווית02/2019 :

כללי
דיקלון הינו קוטל עשבים מקבוצת הביפרדיליום המיועד לייבוש נוף תפוחי–אדמה .דיקלון פועל על הרקמות הירוקות של הצמחים
וגורם לתמותתם .במגע עם הקרקע התכשיר נספח לקומפלקס הסופח של הקרקע ואינו זמין לקליטה על ידי הצמחים – לכן אין כל
סכנה לשאריות מזיקות בתפוחי האדמה .פעולתו מהירה בתנאי חום ואור חזקים.
הוראות שימוש
אזהרות :מזיק בבליעה ,קטלני בשאיפה .התכשיר גורם לגירוי בעיניים ,בעור ובדרכי הנשימה .התכשיר עלול לגרום לריגוש במגע עם העור.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות הנהוגים בשימוש
בחומרי הדברה .בעת הטיפול בתכשיר יש להימנע מבליעת התכשיר ,מנשימת הרחף וממגע ישיר של התכשיר עם אברי הגוף והבגדים.
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער ,כפפות
מ  (EN-374/3) PVCמשקפי מגן עם אטימה מהצד )לפי תקן  (EN-166מסיכת חצי פנים )תקן  (EN-140עם מסנן ) (EN-14387מסוג
 .ABEK-P3אין לשתות ,לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאד ליצורים שוכני מים .עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים
ולמקורות מים .אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :יש למלא את מיכל המרסס במים עד מחציתו ,להפעיל את המערבל ,לנער היטב את מיכל התכשיר ואז לשים את כמות
התכשיר הדרושה ולמלא את שארית המיכל תוך כדי ערבול .שים לב :אין להפסיק את פעולת המערבל משך כל משך המילוי ועד להרקת
המכל .אין להשאיר תכשיר מוכן לריסוס במיכל המרסס לאורך זמן.
אופן היישום:
גידול
תפוחי אדמה

מטרה
לייבוש
והקמלת הנוף

המינון סמ"ק/דונם

נפח תרסיס ליטר/דונם

300-500

25

הערות
נפח התרסיס בהתאם
לצפיפות העלווה

בגמר השימוש
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 הריסוס ,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 או לפני אכילה ,שתייה או עישון צריך לרחוץ ידיים וחלקי גוף גלויים .עם תום הריסוס כבס
בגדי עבודה בנפרד .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.
מועד כניסה מחדש :ניתן להיכנס מחדש לשטח שטופל עם התייבשות מלאה של התרסיס .בכל כניסה מחדש לשטח שטופל יש להגן על
הרגלים ועל פלג הגוף העליון והזרועות ע"י ביגוד מגן סטנדרטי כגון בגדי עבודה ארוכים ונעליים.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .חומר
עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לפזר עליו חול או נסורת ,לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את המכל היטב שלוש פעמים לשפוך את התשטיפים למיכל המרסס ,לנקב את האריזה ולהשליכה
לאשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,יש להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיב אותו במקום מוצל ומאוורר .יש לדאוג לקבלת עזרה
רפואית מיידית ,יש להציג לרופא תווית זו .במקרה של מגע התכשיר בעיניים ,יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך  15דקות לפחות
ולפנות לרופא ולהציג לפניו תווית זו .במקרה של מגע בעור ,יש לרחוץ במים ובסבון את האזור שנפגע.
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