הוראות שימוש:

קוטל חרקים ביוטי

מכיל:
18% Paecilomyces
fumosoroseus
strain FE 9901
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן )(IV
מס' או"ם :לא מסווג.

קרא בעיון את התכשיר לפני השימוש
רישיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת מס' /2014הצ4229/
רישיון לחקלאות אורגנית מס' /2014הצ7453/

ק“ג מס‘ אצווה:
מכיל:
היצרן, FUTURECO BIOSCIENCES :ספרד
מפיץ בלעדי:
ת.ד 4002 .פתח-תקוה  ,4959404טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
www.rimi.co.il
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :

תאריך עדכון 3.19

אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה ועלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :יש ללבוש ביגוד מגן מלא :מכנס ,חולצה ועליהם סרבל ,כפפות גומי
תקן  ,EN-374/3משקפי מגן  EN-166ומסכת חצי פנים עם מסנן לחלקיקים  ,P3להגנה על
דרכי הנשימה ,בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס .יש לנקוט באמצעי הזהירות
המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה .אין לעשן ,לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה :אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :יש להכין את התרסיס סמוך לשימוש .מלא את מיכל המרסס במים עד
מחציתו ,הפעל את המערבל ,מזוג את כמות התכשיר הדרושה והשלם את כמות המים
החסרה.
אופן היישום :יש לרסס את התכשיר בשעות בהן רמת הקרינה נמוכה )אחר הצהריים
המאוחרים ושעות הלילה המוקדמות( ,כשהלחות היחסית גבוהה ובטמפרטורה נמוכה
מ .30°-יש לרסס על אדמה לחה.
המזיק ריכוז ) (%או נפח התרסיס ימי המתנה
הגידול
הערות
מקטיף
מינון )גר‘/ד‘( )ליטר/ד‘(
פלפל,
לקבלת תוצאות
עד 100
כנימת עש  200גר‘/ד‘
פפריקה,
מיטביות יש
הטבק
3
עגבניה,
לרסס פעמיים
ריחן,
חציל,
בהפרש של 7-5
0.2%
מעל 100
מנטה
ימים
שילובים :בחקלאות קונוונציונלית בלבד ,ניתן לשלב בחציל עם מייטקלין ואקסמייט,
בהתאם למינון בתווית התכשיר המשולב.

אבקה רטיבה )(WP

בגמר השימוש:

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 :רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף
בגדים .בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.
מועד כניסה מחדש :ניתן להיכנס לשטח המטופל רק לאחר התייבשות התרסיס .בבתי
צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה
מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון :אחסן את התכשיר בקירור ,באריזתו המקורית ,במחסן לחומרי הדברה ,ובנפרד
מכל סוג מזון ושתייה לאדם או לחי.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך ,יש לאסוף או לשאוב
ולהעביר לכלי אטום עד לפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה לפחות  3פעמים .שפוך את התשטיף למיכל
המרסס .נקב ומעך את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של שאיפת התרסיס ,יש להעביר לאוויר צח .במקרה של מגע
התכשיר עם העור ,רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון .אם חדר החומר לעיניים יש
לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ,אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא.
במקרה של בליעה ,יש להתייעץ עם רופא.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.04-7771900 :

היצרנים והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצוין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התווית ,אך ורק כאשר
אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים .אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתכשיר לרבות
גידולים חסויים שאינם מותרים במפורש בתווית ,גידולים שאינם רשומים בתווית ,זנים חדשים ותנאי מזג אוויר קיצוניים .היצרן והמפיצים
לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תווית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים .במקרים אלה חלה
האחריות במלואה על המשתמש בלבד.

