לעיכוב השפעות האתילן על עצי פרי
תרכיז רחיף
מכיל(1-methylcyclopropene) 1-MCP 1.3% :
מס' או"ם :לא מסווג

דרגת רעילות התכשיר :מסוכן (דרגה .)IV
קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' /16הצ4310/
תאריך עדכון התווית7/2017 :

هرفيستا

כללי :הרוויסטה מעכב תהליכים הקשורים לפעילות האתילן.

הוראות שימוש
אזהרות :החומר עלול לגרום לגירוי בעיניים ,בעור ובדרכי הנשימה .מזיק בבליעה .עלול לגרום לריגוש בשימוש ממושך.
אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש) :לבש חולצה ומכנסיים ארוכים ,גרביים ונעליים ,כפפות לטקס (לפי תקן EN-
 )374/3משקפי מגן (עם מגני צד ,לפי תקן  ,)166-ENבעת השימוש בתכשיר .מנע מגע עם העיניים ,העור והבגדים .המנע
משאיפת אדים.
סכנות לסביבה :המנע מהגעת שפכים ומי שטיפה למערכת הביוב העירונית ולגופי מים פתוחים .התכשיר אינו רעיל
לדבורים.
יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה .אין לעשן ,לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
הכנת התרסיס :הריסוס יתבצע במרסס בעל הפרדה בין מיכל התכשיר למיכל המים .יש להקפיד שלא יהיה כל מגע של
התכשיר עם מים ,הן בכלי המדידה והן במיכל התכשיר במרסס .יש לערבב את התכשיר היטב ,בטרם מזיגתו למכלו הייעודי.
מועד הריסוס
נפח התרסיס
מינון (ק"ג/ד')
הגידול
 10-20ליטר/דונם  7 - 0ימים לפני תחילת מועד הקטיף הצפוי
1.2 – 0.8
תפוח ,אגס
שילובים :אסור לשלב עם תכשירים נחושתיים .בהעדר מידע ,אין לשלב עם תכשירים נוספים.

ימי המתנה
3

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות ,בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .לאחר מכן ,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 רעילה.
הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ היטב את חלקי הגוף במים ובסבון ולבש בגדים נקיים .את הבגדים המשומשים יש
לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה במים חמים ובסבון.
מועד כניסה מחדש :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במחסן נעול ,קריר ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון ,הנו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
פסולת רעילה .תכשיר שנשפך ספוג בעזרת חול או נסורת והעבר למיכל אטום ,עד להעברה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את מי השטיפה אל
מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,החש את הנפגע בדחיפות למרכז הרפואי הקרוב .הצג בפני הרופא תווית זו .אם חדר
החומר לעיניים ,שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא ,במקרה מגע התכשיר עם העור ,רחץ את המקום
שנחשף במים ובסבון.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות . 04-7771900
מס' אצווה:
ארה"ב
על ידי:

,BHS Specialty Chemical Products
ארה"ב

מכיל:

להגנת הצומח והסביבה בע"מ
ת.ד ,4002 .פתח-תקוה 4959404
טל ,9221551-03 .פקס9221550-03 .
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