הצעת תווית7.6.12 :

דיסאר®  480תרכיז רחי – Disarm® 480 SC
קוטל פטריות להדברת מחלות בגידולי פרחי.
מכיל 480 :גר בליטר Fluoxastrobin
היתר :חומרי דילול והרטבה.

כללי :דיסאר הינו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילוריני .התכשיר הינו סיסטמי ונקלט ע"י העלווה
ומועבר דר" מערכות ההובלה של הצמח לאיברי נוספי.
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הוראות השימוש:
אזהרות :עלול לגרו לתגובות אלרגיות לאנשי רגישי כאשר בא במגע ע העור החשו .+מנע מגע ע
עור חשו ,+עיניי וביגוד.
אמצעי זהירות:
יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתא לכללי הזהירות המקובלי בשימוש בחומרי הדברה .יש להשתמש
בסרבל מלא ,נעליי וגרביי ,כפפות גומי .בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ,יש להשתמש במשקפי מג .$יש
להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניי.
אסור לאכול ,לשתות ולעש $בזמ $הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה :רעיל מאוד ליצורי השוכני בסביבה מימית .עלול לגרו להשפעות שליליות לטווח
ארו" בסביבה מימית.
הכנת התרסיס:
ממלאי את מיכל המרסס עד חציו במי .מפעילי את המערבל ושמי את כמות הדיסאר הדרושה.
ממשיכי למלא את המיכל תו" כדי ערבול.

אופ היישו:
הגידול

המחלה

הריכוז ב% #
ריסוס לנגירה
מ 100 #ל'
לדונ ומעלה

המינו
)סמ"ק/דונ(
ריסוס בנפח
קט )עד 100
ליטר לדונ

מרווח בי
הריסוסי
)ימי(

מועד אחרו
לריסוס
)ימי לפני
אסי או
קטי (

הערות

* מיני פרחי:
סולידגו,
&
7&10
25
0.025%
קימחו$
לימוניו ,ורד,
ליזיאנטוס,
גיבסנית
* רשימת זני מותרי לריסוס:
סולידגו – גולד $גלורי .לימוניו – אג'נטה ,בלטלרד ,מיי $בלו .ורד – גולד $גייט ,לובלי רד ,אבלנז'.
ליזיאנטוס – רוזיטה לב ,$רוזיטה כחול .גיבסנית – פרפקטה.

יש לדאוג לכיסוי
טוב של כל הנו +בעת
הריסוס.

הערה :יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסי על נגיעות קיימת .יש לרסס כדי כיסוי
מלא של העלווה והפרי לש השגת הדברה טובה .למרווחי הריסוס יש חשיבות גדולה בהצלחת ההדברה
ולכ $אי $לעבור את מרווח הזמ $הקבוע בטבלה.
שילובי:
אי $לשלב תכשיר זה ע תכשירי אחרי.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש :יש לשטו +את מיכל המרסס במי ודטרגנט .מלא מעט מי ודטרגנט
במיכל המרסס והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט יעברו בכל המערכת .יש להקפיד שמי השטיפה לא
יזרמו לשדות מעובדי ,למקורות מי או לבריכות דגי .לא ירוק $אד ולא יגרו לכ" שירוקנו תכשירי
או שאריותיה ממתק $הריסוס ,ממיכל איסו +או ממתק $אחר אל מקור מי בי $במישרי $ובעי $בעקיפי.$
עלה נפח מתק $הריסוס כאמור על  150ליטר ,לא יעשו ריקו $ושטיפה כאמור אלא במתק $שטיפה.
הגנה אישית :ע גמר הטפול ,יש לרחו 1היטב את הגו +בפרט את החלקי שהיו גלויי בעת הריסוס
ולהחלי +בגדי .יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המג $בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח :אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר התייבשות מוחלטת של התרסיס .בכניסה
אל השטח ביו הריסוס יש להג $על הרגליי ,פלג גו +עליו $והזרועות ע ביגוד סטנדרטי לשימוש ע
תכשירי להגנת הצומח.
אחסנה :לאחס $את התכשיר במחס $נעול המיועד לאחסו $חומרי הדברה ,מחו 1להישג יד של ילדי
ואנשי בלתי מוסמכי .חומר עוד +יש להחזיר למחס $מיד בתו הריסוס ואי $להשאירו בשדה.
תכשיר שנשפ  :תכשיר שנשפ" יש לשפו" חול או נסורת ,לאסו +ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
השמדת אריזות ריקות :את האריזות הריקות לשטו 3 +פעמי ולהוסי +את מי השטיפה לתרסיס במיכל
המרסס .אח"כ יש למעו" אות $ולהשליכ $לפח אשפה .בכל מקרה אי $לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקו מוצל ומאוורר ודאג לקבלת
עזרה מידית ע"י רופא ,והצג בפניו תווית זו .במקרה של זיהו בעיניי ,יש לשטו +במי זורמי נקיי
במש"  15דקות ולפנות לרופא .במקרה של זיהו העור ,רח 1במי וסבו $את המקו שנפגע.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ,בי"ח רמב" טלפו $מס'04– 8541900 :

תנאי מכירה:
אנו אחראי לכ" שמוצר זה תוא את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאי למטרות המוצהרות על גבי
התווית ,א" ורק כאשר דר" השימוש בו נעשית בהתא להוראות ,בתנאי שימוש רגילי.
אחריותנו ,כאמור לעיל ,אינה חלה במקרי של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות
בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילי או בתנאי שאינ ניתני לצפייה על ידנו .במקרי מעי $אלה ,חלה
האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה ,אינה חלה
עלינו.

