סאן

רייז תרחיף זרים

הוראות שימוש :נער היטב את בקבוק התכשיר לפני השימוש.
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,יש להשתמש באמצעי
הגנה מתאימים (חליפת מגן עשויה  ,PVCמשקפי מגן עמידים לכימיקלים ,כפפות
נאופרן ,נעליים וגרביים) .המנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורי מים עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות
טווח לסביבה מימית ,אין ליישם את התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים .מנע
זרימת עודפי תכשיר או מי השטיפה למערכת הביוב ,מקורות מים ,נחלים ,מאגרים,
לברכות דגים ושדות מעובדים.
התכשיר רעיל לדבורים רק במגע ישיר .התכשיר אינו פוגע בדבורים לאחר התייבשות
התכשיר .אסור לרסס בעת פעילות דבורים בשטח.
הכנת התרסיס :יש לבצע כיול נפרד עבור סאן רייז המיושם בכל אחת מהשיטות.
טבלת יישומים:

ריסוס בנפח נמוך במכונת :ULV
הגידול

מינון בסמ״ק
ל 1000 -ק״ג זרעים

נגע

הערות

חיטוי פקעות תפוח אדמה
תפוח ריזוקטוניה סולני,
200
המיועדות לזריעה
כתמי כסף
אדמה
יישום בנפח נמוך :חיטוי פקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה ,יבוצע ע״י ריסוס התכשיר
בפומיות הידראוליות או בפומיות סיחרור מעל פקעות הזורמות על מסוע תוך גילגול.
יש לדלל את התכשיר במים לנפח תרסיס של  1.2ליטר לטון פקעות תפוא״ד ,כך שיתקבל
מרבץ של  700-500טיפות לסמ״ר שטח קליפה .פקעות הזריעה חייבות להיות נקיות
מרגבי אדמה בעת החיטוי .יש להבטיח את ניקוי מכונת החיטוי.

סאן רייז

ת.ז.

SUNRISE F.S.

תרחיף זרים

תכשיר לחיטוי פקעות תפוח אדמה
מכיל 100 :גרם  FLUDIOXONILבליטר
התכשיר בדרגת רעילות  ,IVמסוכן.
מס’ או’’מ 3082
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

ריסוס בפס הזריעה:
הגידול

נגע

מינון בסמ״ק
ל 1000 -מטר שורה

הערות

יש ליישם את התכשיר בריסוס על
תפוח ריזוקטוניה
פס הזריעה בעת הזריעה ,נפח תרסיס
200
אדמה סולני
 25ליטר ל 1000 -מטר שורה
יישום בפס הזריעה :מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את מערכת
הערבול ,ערבב היטב את בקבוק התכשיר ,מדוד את כמות התכשיר כנדרש ,הוסף את כמות
התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה .הריסוס יעשה בפומיות המורכבות
במכונת הזריעה ,כך שיכסו את הפקעות ואת פס הזריעה.
רשימת זנים בטוחים ליישום התכשיר :רוזוואל ,מונדיאל ,ניקולה ,דזירה ,דיטה ,קלוסטר,
קרליטה ,ארגוס ,דרגה ,הרמס ,ולור ,ויולדי ,ליידי קריסטל ,סנטנה ,שרי ,רודאו ,שרלוט,
מרבל ,אקסקוויזה.

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד ,10156 .פ״ת טלwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
התכשיר מיוצר ע״י
AGROSMART LIMITED, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM
עבור  ALMANDINE CORPORATION SAשוויץ

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳/2013 :הצ׳4166/

מכיל 1 :ליטר

תאריך עידכון תווית3/2017 :

סאן

רייז תרחיף זרים

גזעים עמידים :נוכחות גזעים עמידים של הפטריות הלמינתוספוריום וריזוקטוניה
ל ,FLUDIOXONIL -עלולה לפגום ביעילות הטיפול.
למניעת תופעת העמידות מומלצים שילובים עם קוטלי פיטריות אחרים ,או טיפולים
משלימים בפס הזריעה עם קוטלי פטריות עם מנגנון פעולה שונה.
אין ליישם סאן רייז יותר מפעם אחת בעונה .במזרע סתוי אין לטפל בסאן רייז בזרעים
מייצור מקומי ,שפקעות האם שלהם קיבלו חיטוי באותו תכשיר במזרע אביבי.
מאחר ואין לצפות מראש את מופע הגזעים העמידים והתפשטותם ,אין היצרן או היבואן
אחראים לנזקים העלולים להיגרם בשל כך.
בגמר השימוש  -איחסון פקעות (זרעים) שטופלו בסאן רייז :יש לאחסן פקעות תפוח
אדמה לזרעים ,שטופלו בסאן רייז ,באריזה מסומנת ,ובנפרד מחומרי מזון ומיספוא.
חל איסור מוחלט להשתמש בפקעות שטופלו בסאן רייז לצריכת אדם או להאבסת בעלי
חיים .חיטוי הפקעות צריך להתבצע במקום מאוורר היטב.
ניקוי המרסס :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 העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב במים וסבון.
כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול הרחק ממזונות אדם
וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים ,המיועד לאיחסון תכשירי הדברה.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת ולאסוף לכלי אטום
ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת
מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה
היטב ,לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל
המרסס .נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או אתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי
הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את
העיניים במים זורמים במשך כ 15 -ד’ .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי’’ח רמבם חיפה טל.04-7771900 :
הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה,
ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות
בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת
את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם
ניתנים לצפיה ע״י המוכר .במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד.
כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

