)28.7.19 Alverde_lft_1L, size: 23x14.5cm (Front

אלוורדה

 240ת"ר

الورده | Alverde ® 240SC
תרכיז רחיף | Soluble Concentrate

קוטל חרקים

קוטל חרקים להדברת עשים בעגבניה ,בתירס ,בתפוח-אדמה,
בכותנה ,בשעועית ,בכרוב ובחמצה

מכיל 240 :גרם  Metaflumizoneבליטר

insecticide
קבוצה22B :

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3082 :
רישיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/18 :הצ4117/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
® סימן מסחרי רשום של חברת
לימבורגרהוף ,גרמניה

BASF

מיוצר ע"י :חברת  ,BASFצרפת/ספרד
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626372 :פקס'09-7626327 :

1

ליטר

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج
0719

עידכון תווית07/19 :

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים
להופיע בכל מקום על התווית או
על האריזה.

Batch number and production
date can be printed anywhere
on the label or packaging.
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כללי :אלוורדה שייך לקבוצה כימית ( 22Bלפי  .)IRAQהתכשיר מדביר זחלים
של עשי לילה ,על ידי פגיעה במערכת העצבים עקב חסימת פעילותן של תעלות
הנתרן בתאי העצב ,בניגוד לפריטרואידים שפוגעים בפעילות תעלות הנתרן
על-ידי פתיחת התעלות.
התכשיר חודר לגוף החרק בבליעה .התכשיר רעיל מייד אחרי הבליעה ולא נדרש
מטבוליזים שלו בתוך החרק ,ולכן החשש מהתפתחות עמידות (שמתרחשת
עקב מטבוליזים בתוך החרק) יורדת .מייד אחרי בליעת התכשיר החרק נפגע,
כאשר ההשפעה העקרית הינה הפסקת אכילה ,בהמשך חוסר יכולת תנועה
ולבסוף מוות .הפסקת האכילה מתרחשת תוך  12-6שעות ,ותמותה במשך 4-2
ימים .בכדי למנוע פיתוח תנגודת יש ליישם גישה של ריסוסים חלופיים ,לא
נמצא אף תכשיר עם עמידות צולבת לאלוורדה .אלוורדה מתאים לשימוש
במערכת הדברה משולבת ( )IPMוהשפעתו על חרקים מועילים מתונה .בחלקות
המופרות על ידי דבורי מומבוס ,יש להמתין יומיים מריסוס עד פתיחת/הכנסת
כוורות לחלקה.
הוראות שימוש
אזהרות :מסוכן בבליעה ,בשאיפה או בחדירה דרך העור ,עלול לגרום גירוי
בעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש
בתכשירי הדברה ,מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף התרסיס,
מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים .יש חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי ולהגנה
על השיער .יש להשתמש בכפפות (לפי תקן  .)EN-374/3יש להשתמש במסיכת
חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן ( )EN-14387מסוג  ABEK-P3ונדרשים משקפי
מגן (תקן  .)EN-166אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת
הריסוס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים ולאורגניזמים מימיים אחרים .עלול לגרום
לנזק ארוך טווח לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לברכות דגים ולמקורות
מים .רעילות נמוכה לדבורים.
הכנת התרסיס :נער היטב את האריזה לפני השימוש .מדוד את כמות החומר
הדרושה לריסוס .מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים ,הפעל את המערבל,
הוסף את התכשיר תוך כדי ערבול מתמיד ,והשלם את כמות המים כנדרש .רסס
את התרסיס מיד לאחר גמר הכנתו .אין להשאיר תמיסה במשך הלילה ליום
שלמחרת .רסס את התכשיר בפומיות מתאימות ונפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי
מלא של נוף הגידול .מנע רחף לגידולים שכנים ,מאגרי מים ובריכות דגים.

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות
ולסביבה .קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

טבלת שימוש:
גידול

פגע

מינון
(סמ"ק/ד')

נפח
(ל'/ד')

ימי
המתנה

עגבניה למאכל
ותעשייה בחממה
ובשטח פתוח
תירס
תפוח אדמה
כותנה
()1
שעועית
()1
חמצה

הליותיס ,פלוסיה ,לפיגמה,
טוטה-אבסולוטה

100

50-20

3

הליותיס
הליותיס ,פרודניה ,פלוסיה
הליותיס
הליותיס ,פלוסיה
הליותיס ,פלוסיה
עש לב הכרוב ,עש הכרוב,
פרודניה ,לבנין הכרוב

100
100
100
100
100

30-20
30-20
30-20
-

3
3
30
8
28

100

30-20

7

כרוב

()1

( )1יישום אחד בעונה

בגמר השימוש
ניקוי ציוד הריסוס :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 הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף
בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד בגדי עבודה .אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש ( 12 :)Re-Entryשעות לאחר הריסוס .בבתי צמיחה ובמנהרות
עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות.
אחסון :אחסן את חומר באריזתו המקורית במקום נעול ,קריר ,מאוורר ויבש,
המאושר לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי
מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול לאסוף
לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את המיכל היטב  3פעמים ולשפוך את
התשטיפים למיכל המרסס ,לנקב את האריזה ולהשליכה לאשפה.
עזרה ראשונה • :במקרה של זיהום הבגדים והגוף יש להסיר הבגדים המזוהמים
ולשטוף עם מים • במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף בזרם מים חזק במשך
 15דקות ולהסיר עדשות מגע • במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג
בפניו תווית זו .אל תגרום להקאה.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה:
.04-7771900
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אלוורדה

 240ת"ר

الورده | Alverde ® 240SC
תרכיז רחיף | Soluble Concentrate

קוטל חרקים

קוטל חרקים להדברת עשים בעגבניה ,בתירס ,בתפוח-אדמה,
בכותנה ,בשעועית ,בכרוב ובחמצה

מכיל 240 :גרם  Metaflumizoneבליטר

insecticide
קבוצה22B :

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3082 :
רישיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/18 :הצ4117/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
® סימן מסחרי רשום של חברת
לימבורגרהוף ,גרמניה

BASF

מיוצר ע"י :חברת  ,BASFצרפת/ספרד
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626372 :פקס'09-7626327 :

1

ליטר

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج
0719

עידכון תווית07/19 :

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים
להופיע בכל מקום על התווית או
על האריזה.

Batch number and production
date can be printed anywhere
on the label or packaging.

