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אורבגו ת.ר.
Orvego SC
اورفيچو
תרכיז רחיף
ametoctradin 300g/L + dimethomorph 225 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה
קוטל פטריות למניעת והדברת מחלות כימשון וכשותית בגידולים שונים

נער היטב לפני השימוש!

 FRACסווגametoctradin C8, dimethomorph H5 :

קבוצה
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דרגת רעילות

III

מסוכן לבריאות
לא מסווגUN No.

סרוק לכניסה
לאתר

כללי :התכשיר אורבגו הוא תערובת של קוטל פטריות חדש ® )ametoctradin( Initiumוקוטל
הפטריות הכללי דימאטומורפ .התכשיר בעל תכונות הגנתיות ,טרנסלמינאריות וסיסטמיות
מקומית .למניעת פיתוח עמידות לתכשיר ,אין לרסס יותר מ 3-ריסוסים ברציפות באורבגו אלא
לרסס מדי פעם גם בחומרים מקבוצות אחרות .אין לרסס יותר מ 4-פעמים בעונה.
הוראות שימוש
אזהרות :מזיק בבליעה ובחשיפה עורית וגורם לגירוי בעיניים .עלול לגרום לריגוש בעור.
אמצעי זהירות :מנע מגע החומר עם העור והעיניים .לבש בגדי מגן ארוכים ונעל נעליים גבוהות.
לבש כפפות מגן מגומי לפי תקן  EN-374/3ומסיכת פנים שלמה (תקן  )EN-136להגנה על
דרכי הנשימה ,עור הפנים והעיניים ,עם מסנן (לפי תקן  )EN-14387מסוג  ABEK2-P3בעת
הטיפול בחומר .אל תאכל ,תשתה או תעשן בזמן העבודה.
אזהרות סביבתיות :מזיק ליצורים שוכני מים ועלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית .יש
למנוע את הגעת החומר או התרסיס לבריכות דגים ומקורות מים .לא רעיל לדבורים.
ציוד וכיול :ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי מחלות המצויד במערבל שיופעל
במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס .צריך להשתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים
(מש) כולל מסנני הפומיות .כייל את המרסס לפני תחילת העבודה .הקפד להשתמש בפומיות
ובלחצי עבודה מתאימים.
אופן הכנת התרסיס :נער היטב את האריזה .מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים .שפוך לאט
את הכמות הדרושה של התכשיר ישירות לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות
המים החסרה .יש להמשיך להפעיל את הבוחש עד תום הריסוס.
נפח התרסיס :צריך לכסות את כל העלווה בתרסיס.
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הגידול

המחלה

עגבנייה

כימשון

המינון
(סמ״ק/ד׳)
או הריכוז
(ב)%
100

תפוח-אדמה
בצל

כשותית הבצל

קישוא ,מלפפון כשותית הדלועיים
כשותית הגפן
גפן

שילובים :אין מידע.

100-80

נפח תרסיס מועד אחרון הערות
לריסוס
ל׳/ד׳
(ימים לפני
אסיף)
מתחילים לטפל
4
50-20
בתחילת הנגיעות.
מרססים מדי 10-7
5
ימים בהתאם לעוצמת
המחלה.
8
50-20

50-20
100-80
 100או  0.1%לכיסוי מלא
בנפח תרסיס של עלווה
מעל 100
ל'/ד'

8
14

מרססים מדי
 12-10ימים בהתאם
לעוצמת המחלה.

בגמר השימוש
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 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 ,ממכל 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.
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הגנה אישית :לאחר הריסוס יש לשטוף את הגוף במים עם סבון .יש לכבס את הבגדים בנפרד מהכביסה הרגילה.
אחסון :אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים .הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ותכשירי הדברה אחרים .שמור
את החומר באריזה המקורית הסגורה.
חומר שנשפך :צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך להעביר למכל האשפה הביתי.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס בבתי צמיחה ,ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות
המקובלות לפחות  12שעות נוספות.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור שטוף במים וסבון .במקרה של מגע בעיניים שטוף במים נקיים במשך
 15דקות ופנה לרופא .במקרה של בליעה ,פנה לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בית חולים רמב"ם.04-7771900 :

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם מאחר שאין באפשרותם לפקח על אופן
השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.
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