)22.7.19 Invert_1L_lft, size: 14.3x53.8cm (148x273x4

**

ممكمن استخدام املبيد مرتني في املوسم ,يجب االهتمام باستخدام مبيد
اخر والذي ال يحتوي علال نفس املادة الفعالة وذلك لتجنب ارتفاع نسبة
املتبقيات السمية وقت الفطف .
ومينع النساء احلوامل من ملس املبيد املرشوش.

תשים
מכ

اينڤرت |

E.W

®

Invert

אינוורט

اينڤرت | Invert
תחליב שמן במים E.W

بطيخ
بقدونسفي

®

العناكب
احلمراء

 50سم خلط مع
 1%نيمجارد او
 1%زيت EOS

-

מכילAbamectin 18 g/l :
דרגת רעילות - III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם3082 :

8

*
** رشة واحدة في املوسم.

לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
רשיון השירותים להגנת הצומח מס':
/2015ה"צ4257/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מיוצר ומשווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
טל'6577577 :־www.adama.com/mcw .03

جتنب من االقتراب من برك االسماك والتخلص من مياة الرش بالطرق حسب
قوانني وزارة البيئة مثال ؤش باالراضي الزراعية اعادة استخدام تعقيم ووتطهير
والتخلص منة ملوقع القمامة السامة برمات حوفاف.
5

IRAC 6
תאריך ייצור

Production date

.04-7771900

6

קוטל מזיקים

7

Makhteshim

מכיל 1 :ליטר

מס' מנה

Batch No.

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.
עידכון תווית07/19 :

סריקה
לאיתור שימוש

)Invertr_1L_lft, size: 14.3x53.8cm (148x273x4

אופן היישום:
Makhteshim

אינוורט

ת.ש | اينڤرت |

E.W

®

Invert

כללי :תכשיר קוטל אקריות וחרקים בירקות ומטעים .מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים
בעונת גידול ולא ברצף! בין הישומים ,יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר ,שאינו מכיל את
אותו החומר הפעיל .זאת על מנת להמנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.
הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה ומזיק מאד לנשימה בחשיפה ממושכת.
לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש) :התכשיר מסוכן לשימוש ,נהג בו בכל אמצעי
הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה .בזמן הטיפול בחומר ,יש ללבוש בגדי
עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים ,נעלי עבודה סגורות וכפפות מ P.V.C-לפי תקן
 EN - 374/3ומסכת פנים שלימה להגנה על דרכי הנשימה תקן  EN-136בעלת מסנן משולב
תקן  EN–14387לרמת סינון  .ABEK 2 P3אל תשאף את ענן התרסיס ,אין לפתוח סתימות
בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה .אין לרסס בעת רוח .אין לרסס על גידולי מאכל
ומספוא מלבד אלה המצוינים בתווית .הימנע מרחף לגידולי מאכל ומספוא שכנים .הימנע
משהייה בענן התרסיס ,אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה .הימנע ממגע
התכשיר בעור ,בעיניים ובבגדים.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאד לסביבה .רעיל ליצורים שוכני מים .התכשיר עלול
לגרום להשפעות שליליות ,ארוכות טווח לסביבה מימית .החומר רעיל לדבורים ,אין ליישם
בזמן הפריחה .באיזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים ,חל איסור מוחלט ליישם
תכשיר זה ,יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס :להכנת התרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהכין את תמיסת הריסוס
מיד לפני היישום .מלא את מיכל הריסוס כדי מחציתו במים ,הפעל את מערכת הערבול,
שפוך את כמות התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד .אין
לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים .לפני שימוש חוזר בתכשיר יש ליישם שני טיפולים
בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (מקב' כימית שונה) להדברת אותו צירוף גידול פגע.
חל איסור לרסס אחרי ,בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב ,קרה וכו') ו/או על גידולים
השרויים בעקה .בכל מקרה של ספק ,מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.
1

הגידול

הפגע

חציל ,עגבנייה,
פלפל ,מלפפון

אקרית אדומה
מצויה

הדרים

אקרית חלודה

ריכוז/מינון
(סמ"ק/ד')
 50בשילוב
/EOSנימגארד 1%
 0.06%בשילוב EOS
* 0.5-1%

אבטיח

אקרית אדומה
מצויה
אקרית אדומה
מצויה

 50בשילוב
/EOSנימגארד
 50בשילוב עם 1%
נימגארד או EOS 1%

פטרוזיליה

1%

נפח תרסיס
(ל'/ד')

ימי
המתנה **

100-30

3

עד נגירה

8

50

7

-

8

* בהתאם לרמת הנגיעות.
** ליישום בודד לעונה.
שילובים מותרים :בגוף טבלת היישום .בנוסף באבטיח ,ניתן לשלב אינוורט עם וינטו,
אצטאסטאר ומטאור.
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד 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 הריסוס ,ממיכל האיסוף 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.
2

הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר הריסוס רחץ היטב את כל גופך במים וסבון והחלף
בגדיך ,יש לכבס את הבגדים בנפרד .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש ( :)Re-Entryלאחר התייבשות התרסיס .בבתי צמיחה ובחממות עבירות,
יש לאוורר בשיטות המקובלות לפחות  12שעות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון :שמור את התכשיר באריזה מקורית ,סגורה ,במחסן קריר ,יבש ומאוורר היטב
ונעול ,המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון .סגור
היטב את האריזה מיד לאחר השימוש .הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון ,מספוא ומחוץ
להישג ידם של ילדים ,בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף ללא מגע ידיים (באמצעות
מטאטא ויעה) תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון ,הינו כפסולת
רעילה וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :מיכל שהתרוקן יש לשטוף  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ
מים .שפוך את התשטיף למיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה
למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה .אין לעשות שימוש חוזר באריזה.
עזרה ראשונה:
 ‰מקרה של שאיפה ,הזז את הנפגע לאוויר צח ופנה לרופא.
 ‰במקרה של מגע עם העור ,הסר בגדים החשודים כמזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון
ופנה לרופא.
 ‰במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות במשך  15דקות לפחות ופנה לרופא.
 ‰במקרה של בליעה ,פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מס’ הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,בי”ח רמב”ם ,חיפה.04-7771900 :

اينڤرت

®

Invert

يحتويAbamectin 18 g/l :
درجة السمية - III :מסוכן לבריאות
رقم 3082 :

استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
رقم الترخيص في وزارة الزراعة /2015ה"צ4257/

IRAC 6

اقرأ بتمعن قائمة اإلرشاد قبل االستعمال
منتج ومصوق في شركة اداما م.ض
ص.ب  60بئر السبع القسم الزراعي سديه تعوفا
تلفون6577577 :־www.adama.com/mcw .03

3

مبيد حشري

Makhteshim

يحتوي 1 :لتر

تاريخ االنتاج

Batch No.

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

املنتجني واملوزعني للمبيد قنوعني بنجاعة املبيد
فقط في حالة تخزين واستعمال املبيد حسب
الئحة االستعالمات والشركة غير مسؤولة
عن استعمال املبيد بالطرق خارجة عن الئحة
االستعمال.
حتديث القائمة07/19 :

للدخول الى
املوقع االلكتروني

