27/12/18

) (1ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻫﻲ  6ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﻁﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﻠﺗﻁﻬﻳﺭ .ﻭﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﻣﻼءﻣﺔ ﺟﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ
ﺍﻟﻣﻌﻁﻰ ً
ﻓﻌﻼ ﻟﻛﻝ ﻁﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ.

ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ :ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ :ﺑﺎﻳﻔﻳﺩﺍﻥ  250ﻡ.ﻡ ،ﺃﻭﻓﻳﺭ  100ﻡ.ﻡ ،.ﺳﻳﺳﺗﺎﻥ  125ﻡ.ﻡ.؛
ﺍﻟﻌﻧﺏ) :ﺍﻟﺯﺑﻳﺏ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﻧﻲ( :ﺩﻳﺯﻳﻛﺗﻭﻝ  250ﻡ.ﻡ ،ﺑﺎﻳﺭﻳﻧﻛﺱ  480ﻡ.ﻡ ،.ﺳﻳﻣﺑﻭﺵ  100ﻡ.ﻡ،.
ﺳﻳﺳﺗﺎﻥ  125ﻡ.ﻡ.
ﺍﻟﺣﻣﺿﻳﺎﺕ) T.B.Z :ﺗﺎﻛﺗﻭ  ،40ﺗﺎﻛﺗﻭ  ،2,4-D ،(90ﺇﻣﺎﺯﺍﻟﻳﻝ ،ﺳﻭﻟﻔﺎﺕ ﻭﺟﻳﺑﻳﺭﻟﻳﻥ .ﻻ ﻳﺟﻭﺯ
ﺩﻣﺞ ﺃﻟﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﻣﻊ.
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺩﻣﺞ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺟﻬﺔ ﻣﺭﺧﺻﺔ.

Aliette ® 80% W.P.
תכשיר להדברת מחלות צמחים

ﺃﻟﻳﺎﺕ  80%ﻣﺳﺣﻭﻕ ﻁﺎﻑ
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﺑﺎﺕ

מכילFosethyl Aluminium 80% :

היתר  -חומרי דילול והרטבה

מס‘ או“ם :לא מסווג

דרגת רעילות  IVמסוכן

רשיון השירותים להגנת הצומח/86 :הצ425/
86

ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺑﻳﻊ:
ﻳﻘــﻊ ﺿﻣــﻥ ﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓــﻕ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗــﺞ ﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔــﺎﺕ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳــﺔ
ﺍﻟــﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﻻﺻﻘــﺔ ﺍﻟﻌﺑــﻭﺓ ﻭﻣــﻊ ﺍﻷﻫــﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺫﻛــﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻼﺻﻘــﺔ ﻭﺫﻟــﻙ
ﻣﺷــﺭﻭﻁ ﺑﺎﺳــﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻘــﻁ ﺗﺑ ًﻌــﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﻓــﻲ ﻅــﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳــﺔ .ﻭﻻ ﺗﻧﻁﺑــﻕ ﺍﻟﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛــﻭﺭﺓ ﺃﻋــﻼﻩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗــﻲ
ﺗﺳــﺗﺧﺩﻡ ﻓﻳﻬــﺎ ﺍﻟﻣــﺎﺩﺓ ﺑﺧــﻼﻑ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛــﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻼﺻﻘــﺔ ﺃﻭ ﻓــﻲ
ﻅــﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳــﺭ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳــﺔ ﺃﻭ ﻓــﻲ ﺍﻟﻅــﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ ﺗﻭﻗﻌﻬــﺎ.
ﻭﻓــﻲ ﻣﺛــﻝ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺣــﺎﻻﺕ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗــﻕ ﻣــﻥ
ﻳﺷــﺗﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﺗــﺞ ﻭﻣــﻥ ﻳﺳــﺗﺧﺩﻣﻪ ﻓﻘــﻁ .ﻭﻟــﻥ ﻧﺗﺣﻣــﻝ ﺃﻱ ﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﺧــﺭﻯ ،ﺳــﻭﺍء
ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
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 1ק“ג
מיוצר ע“י:
לידור כימיקלים בע“מ
רח‘ הנביאים ,ת.ד116 .
רמת השרון 4710002
טלפון מס‘ 03-7606222

LIDORR CHEMICALS LTD.
Haneviim Str. P.O.B. 116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222

ﻟﻳﻌﺎﺩ  -ﺭﻗﻡ ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ:

עידכוןR12/2018 :

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ:
ﺃﻟِﻳﺎﺕ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﻔﻁﺭﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﻔﻁﺭﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﻓﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﺋﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺿﻳﺔ.
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ:
ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ :ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺎﺩﺓ ﺧﻁﺭﺓ.
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ:
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺑﻳﺩﺍﺕ :ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﺑﻠﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﻳﺭﺓ
ﻭﺍﺳﺗﻧﺷﺎﻗﻬﺎ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﻣﻼﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ َﺓ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺷﺭﺏ،
ﻭﺍﻷﻛﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﺩﺧﻳﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ :ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻑ ﻛﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﻳﺷﻛﻝ ﺧﻁﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ :ﺗﺧﻠﻁ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﻟﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻋﺎء ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﻊ ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﻭﻳﻘﻠﺏ ﺍﻟﺧﻠﻳﻁ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳًﺎ .ﻭﺗﻌﺑﺄ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺵ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺣﺗﻰ ﻧﺻﻔﻬﺎ .ﻭﻳﺷﻐﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺏ ﻭﻳﺻﺏ
ﺍﻟﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﺟﺎﻫﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻭﻳﺔ .ﻭﺗﻌﺑﺄ ﺍﻟﺣﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺏ.
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ:
 .1ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺣﻣﺿﻳﺎﺕ :ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﻁﻑ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺭﻳﺎﻥ ﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ .ﻭﺳﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻣﺩﻣﺞ ﺑﺄﻟﻳﺎﺕ ﻣﻊ  T.B.Zﺃﻭ ﺇﻣﺎﺯﺍﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﻳﻁ
ﻧﺷﻭء ﺍﻟﻌﻔﻥ.
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻟﻛﻝ
ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ
ﺍﻟﺟﺭﻋﺔ )(1
ﺍﻟﺛﻣﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻵﻓﺔ ﻁﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 600ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ
ﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎء:
ﺍﻟﺣﻣﺿﻳﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺣﻠﻝ ﺑﺎﻟﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔُ َﺭﺵ  1000ﺳﻡ ﻣﻛﻌﺏ ﻟﻛﻝ  100ﻟﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻭﻝ
ﺍﻟﻘﻁﻑ ،ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺢﺭﺍﺭﻱ
ﺷﻁﻑ ﺍﻟﺛﻣﺎﺭ  250ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ
ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ
ﺑﺎﻟﻣﺎء:
ﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ
ﺑـ  300ﺇﻟﻰ
500ﻁﻥﻟﺗﺭ ﻟﻛﻝ  100ﻟﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻭﻝ
ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺎﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﻟﻛﻝ

ﺇﻟﻳﺎﺕ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﻔﻁﺭﻳﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﺣﻠﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺛﺑﻁ ﻧﺷﻭء ﺍﻟﻌﻔﻥ .ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺄﻟﻳﺎﺕ ﻻ
ﻳﺟﻧﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺳﺎﺗﻳﻥ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻠﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ.
 .2ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ.
ﺍﻟﻔــﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻭﻝ ﺍﻵﻓﺔ
ﻣﻭﺍﻋﻳــﺩ ﺍﻟﺭﺵ
ﺍﻟﺟﺭﻋﺔ ﺣﺟــﻡ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻘﻁﻑ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﻋﺩﻱ  200ﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺵ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ
4
ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺯﻏﺑﻲ ﺭﺵ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﻳﻥ ﻫﻭ  7ﺃﻳﺎﻡ .ﻟﻛﻝ ﺩﻭﻧﻡ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻟﻐﺎﻳﺔ
 100ﻝ/ﺩ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﻋﺩﻱ  200ﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺵ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ
10
ﺍﻟﺧﺱ
ﺍﻟﺯﻏﺑﻲ ﺭﺵ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﻳﻥ ﻫﻭ  7ﺃﻳﺎﻡ .ﻟﻛﻝ ﺩﻭﻧﻡ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻟﻐﺎﻳﺔ
 100ﻝ/ﺩ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﻋﺩﻱ  200ﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺵ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺷﻣﺎﻡ
10
ﺍﻟﺯﻏﺑﻲ ﺭﺵ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﻳﻥ ﻫﻭ  7ﺃﻳﺎﻡ .ﻟﻛﻝ ﺩﻭﻧﻡ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻟﻐﺎﻳﺔ
 100ﻝ/ﺩ
ﻋﻧﺩ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻻﺯﻫﺭﺍﺭ
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺇﻋﻁﺎء ﻋﻼﺟﻳﻥ
ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ ﻭﻗﺎﺋﻳﻳﻥ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ
14
ﺍﻟﻌﻧﺏ
ﺍﻟﺯﻏﺑﻲ ﻭﻋﻧﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ  100 0.2%ﻝ/ﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﻝ
 10ﺃﻳﺎﻡ.
ﺍﻟﺷﺟﻳﺭﺍﺕ:
ﺑﺣﺟﻡ ﺣﺗﻰ
ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺷﻣﻊ،
0.3%
ﺍﻟﺳﻳﻼﻥ
ﺍﻟﺑﺭﻭﻁﻳﺎ

ﻋﻧﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ:
ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺵ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ:
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺷﻁﻑ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺵ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻣﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻧﻅﻔﺔ .ﺗﻌﺑﺄ ﺍﻟﺣﺎﻭﻳﺔ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﻣﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻧﻅﻔﺔ
ﻭﺗﺷﻐﻝ ﺍﻟﻣﺿﺧﺔ ﻟﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﻅﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻛﻠﻪ .ﻭﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻣﺎء
ﺍﻟﺷﻁﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻭﺃﺣﻭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺑﺭﻙ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻔﺭﻳﻎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺗﻔﺭﻳﻐﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺵ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ ﺇﻟﻰ
ﺣﻭﺽ ﻣﺎء ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﺩ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺵ ﻋﻥ 150
ﻟﺗﺭًﺍ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﻼ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻎ ﻭﺍﻟﺷﻁﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺷﻁﻑ.
ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ:
ﻋﻧﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻏﺳﻝ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺟﻳ ًﺩﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻛﺷﻭﻓﺔ ﺃﺛﻧﺎء
ﺍﻟﺭﺵ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ .ﻭﻳﺗﻭﺟﺏ ﻏﺳﻝ ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﻭﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻳﺔ ﺑﻣﺎﺩﺓ ﻣﻧﻅﻔﺔ.
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﺟﺩﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ:
ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﺟﺩ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌﺩ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ ً
ﻛﺎﻣﻼ .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻳﻭﻡ
ﺍﻟﺭﺵ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺭﺟﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﻋﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ:
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺑﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﻐﻠﻕ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﻳﺩﺍﺕ ﺑﻌﻳ ًﺩﺍ ﻋﻥ ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﺃﻳﺩﻱ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ .ﻭﻳﺗﻭﺟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﺭﺵ ﻭﻋﺩﻡ ﺗﺭﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻝ.
ﺍﻧﺳﻛﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ :ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﺳﻛﺏ ﺑﺎﻟﺭﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺷﺎﺭﺓ ﺛﻡ ﺟﻣﻌﻪ ﻭﻧﻘﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻟﻠﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺑﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ:
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺷﻁﻑ ﺍﻟﻌﺑﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ  3ﻣﺭﺍﺕ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎء ﺍﻟﺷﻁﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺫﺍﺫ ﻓﻲ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺵ.
ﻭﻋﻧﺩﻫﺎ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﺩﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺑﻭﺍﺕ ﻭﺇﻟﻘﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ،ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺑﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ.

ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ ،ﺍﻧﻘﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻁﻠﻕ ﻭﺍﺟﻌﻠﻪ ﻳﺳﺗﻠﻘﻲ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻅﻠﻝ ﻭﻣﻬﻭﻯ ﻭﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺑﻳﺏ ﻭﺃﺑﺭﺯ
ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺻﻘﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﻭء ﺗﻠﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ ،ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺷﻁﻔﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء
ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻧﻅﻳﻑ ﻁﻳﻠﺔ  15ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﻭء ﺗﻠﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺩ،
ﺍﺷﻁﻑ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻥ.
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻠﻁﺑﻳﺏ:
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺳﻣﻡ ،ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺭﻣﺑﺎﻡ ،ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ.04 – 7771900 :

אליאט®  80%אבקה רטיבה

27/12/18
כללי :אליאט הינו קוטל פטריות בעל פעילות סיסטמית להדברת מחלות
הנגרמות על ידי פטריות מקבוצת פטריות האצה )אואומיצטס(.
אזהרות :מסוכן בבליעה .עשוי לגרום לגירוי חמור בעיניים.
אמצעי זהירות :יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות
המקובלים בשימוש בחומרי הדברה .יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים,
סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על
השיער .להשתמש בכפפות ניטריל )לפי תקן  (EN-374/3ומשקפי מגן עם
אטימה מהצד )לפי תקו  .(EN-166יש להקפיד על שימוש במסיכת חצי
פנים )תקן  (EN-140עם מסנן משולב )תקן  (EN-14387מסוג
 .ABEK-P3יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור
ובעיניים .אסור לאכול ,לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה :אינו רעיל לדבורים .רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה
מימית .עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף
לבריכות דגים ומקורות מים.
הכנת התרסיס :מערבבים את כמות האליאט הדרושה בכלי נפרד עם
מעט מים ובוחשים עד לקבלת תערובת אחידה .ממלאים את מיכל המרסס
עד חציו במים .מפעילים את המערבל ומכניסים את התערובת המוכנה
במיכל המים .ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
אופן היישום:
א .טיפול בפרי הדר :לאחר קטיף בשיטת החיטוי במים ו/או הקילוח
למניעת הדבקה והגנה הפרי בפני ריקבון חום.
שיטת יישום
הפרי המטופל הפגע לטון פרי
מטופל
 600גרם תכשיר
חיטוי במים:
פרי הדר
לכל  100ליטר
בריסוס
 1000סמ"ק
תמיסה
לאחר \ קטיף ,רקבון על מברשות
טיפול בבתי חום
שטיפת הפרי
בכמות של  250גרם תכשיר
אריזה
חיטוי
במים 300-500 :ליטר לכל  100ליטר
בקילוח
תמיסה
מים לטון פרי
נפח תרסיס

מינון )(1

) (1הבסיס לצריכת התכשיר הינו  6גרם תכשיר לכל טון פרי
העובר במערך החיטוי  -יש לשמור על יחס זה ולהתאים את מינון
התכשיר לפי נפח התרסיס הניתן בפועל לכל טון פרי.

אליאט הינו פונגיציד סיסטמי יעיל להדברה ומניעת התפתחות ריקבון
חום בבאי"ר ובזמן המשלוח לשווקים וכן יסייע בעיכוב התפתחות
עובשים .אין טיפול באליאט מבטל את הצורך בטיפול עם תכשירי
נחושת בפרדס להדברת ריקבון החום.
ב .הדברת מחלות בגידולים חקלאיים.
נפח
מינון
מרווח ריסוסים
הנגע
גידול
תרסיס
מרווח בין שני
 200ריסוס בנפח
מלפפון כשותית
ריסוסים
גרם לדונם בינוני עד
עוקבים הינו  7ימים
 100ל'/ד'
מרווח בין שני
 200ריסוס בנפח
חסה כשותית
ריסוסים
גרם לדונם בינוני עד
עוקבים הינו  7ימים
 100ל'/ד'
מרווח בין שני
 200ריסוס בנפח
מלון כשותית
ריסוסים
גרם לדונם בינוני עד
עוקבים הינו  7ימים
 100ל'/ד'
עם הופעת
התפרחות יש לתת
בנפח גבוה:
גפן כשותית שני טיפולי מניעה
0.2%
 100ל'/ד'
שבועיים,
במרווח של
או יותר
עם תחילת הנגיעות
יש לטפל כל  10ימים
שיחים:
בנפח עד
פרח
0.3%
פיטופתרה
נגירה
שעווה,
פרוטאות

שילובים:
מלפפון :באיפידן  250ת.מ ,.אופיר  100ת.מ.
גפן) :זן סולטנינה( :פירינקס  480ת.מ ,.סימבוש  100ת.מ.
פרי הדר :אליאט אינו ניתן לשילוב עם דונג.
אין לשלב עם תכשירים נוספים ללא ייעוץ עם גורם מוסמך.

טיפול
אחרון
לפני קטיף
4
10
10

14

-

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש:
יש לשטוף את מיכל המרסס במים ודטרגנט .מלא מעט מים
ודטרגנט במיכל המרסס והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט
יעברו בכל המערכת .יש להקפיד שמי השטיפה לא יזרמו לשדות
מעובדים ,למקורות מים או לבריכות דגים .לא ירוקן אדם ולא יגרום
לכך שירוקנו תכשירים או שאריותיהם ממתקן הריסוס ,ממיכל איסוף
או ממתקן אחר אל מקור מים בין במישרין ובין בעקיפין .עלה נפח
מתקן הריסוס כאמור על  150ליטר ,לא יעשו ריקון ושטיפה כאמור
אלא במתקן שטיפה.
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:
עם גמר הטיפול ,יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו
גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים .יש לכבס את בגדי העבודה
בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח:
אפשר להיכנס לשטח המטופל לאחר התייבשות המוחלטת של
התרסיס .בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים ופלג
גוף העליון והזרועות עם ביגוד הסטנדרטי .בבתי צמיחה ובמנהרות
עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה
מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסנה:
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.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת ,לאסוף
ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות:
את האריזות הריקות לשטוף  3פעמים ולהוסיף את מי השטיפה
לתרסיס במיכל המרסס .אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח
אשפה .בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.
עזרה ראשונה:
במקרה של בליעה ,הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו
במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא,
והצג בפניו תווית זו.
במקרה של זיהום בעיניים ,יש לשטוף במים זורמים נקיים
במשך  15דקות ולפנות לרופא.
במקרה של זיהום העור ,רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא:
המרכז הארצי למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם
טלפון מס'.04-7771900 :

ﺃﻟﻳﺎﺕ  80%ﻣﺳﺣﻭﻕ ﻁﺎﻑ
Aliette ® 80% W.P.
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תנאי מכירה :אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט
הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי
התווית ,אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם
להוראות ,בתנאי שימוש רגילים .אחריותנו ,כאמור לעיל ,אינה
חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות
המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים
שאינם ניתנים לצפייה על ידנו .במקרים מעין אלה ,חלה
האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד .כל
אחריות אחרת ישירה או עקיפה ,אינה חלה עלינו.
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