אדירמ  Ediram 510ת.נ - .ادﻳﺮام

מ פר רישיונ להגנת הצומח/17 :הצ4382/
מ פר אצווה --------------------
אריזות 1004 :ליטר 200 /ליטר  25 /ליטר

Metam Sodium 510 gr/lit

מטרת השימוש:
להדברת פטריות קרקע פתוגניות לצמחימ
רעילות - VI :משחרר גז רעיל
בכל זמנ ההפעלה מפעיל יעמוד ליד ראש המערכת
מ פר או"מ3267 :
קרא בעיונ את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד
כללי :אדירמ הינו תכשיר נוזלי שלאחר מגע עמ מימ הופכ לגז  MITהפעיל נגד
מזיקי קרקע שונימ .התכשיר משחרר גז במגע עמ אדמה ,מימ ,חמצנ וחומצות.
במהלכ ההתנדפות הגז מדביר פטריות קרקע פתוגניות הקיימות בזמנ הטיפול
ומקטינ נזקיהנ .אדירמ פיטוטוק י ביותר לגידולימ ועשבימ חד שנתיימ הקיימימ
בשטח בזמנ הטיפול .התכשיר במעורבות מימ ,פולט גזימ רעילימ ביותר ודליקימ
ביותר )גופרית דו מימנית ומתיל איזותיוציאנאט(.
אזהרה כללית :אדירמ הוא תכשיר קורוזיבי התוקפ ברזל ,נחושת ,אבצ ועוד.
התכשיר אינו תוקפ נירו טה ואת רוב חומרי הפל טיק .יש לדאוג למיכלי אח ונ
מתאימימ .במגע עמ חומצה משתחרר גז רעיל.
אזהרות :התכשיר רעיל בבליעה ,במגע ובשאיפה .התכשיר עלול לגרומ
לצריבות ולכוויות בעור .התכשיר מזיק למערכת העיכול במקרה של בליעה.
התכשיר עלול לגרומ לגירוי בעור .אינ לשאופ את האדימ וא ור לעשנ או לאכול
בזמנ יישומ .התכשיר גורמ לגידולימ בחיות מעבדה .נשימ בגיל הפוריות חייבות
להימנע מחשיפה לתכשיר .התכשיר קורוזיבי ,גורמ לנזק עורי .עלול להיות
קטלני אמ נ פג דרכ העור ,אינ להביא את התכשיר במגע עמ העור או עמ
בגדימ .מזיק בבליעה ובנשימה ,מגרה עיניימ גרונ ואפ .הימנע מנשימת אדימ או
ר  .התכשיר מגיב עמ מימ .העובד הממוגנ רשאי להיחשפ בינ  30ל 60-דקות
למניעת מחלת חומ .שימוש בניגוד להוראות התווית ,מהווה עבירה על החוק.
אזהרות לביבה :התכשיר פיטוטוק י ביותר לצמחימ המצויימ בשטח בזמנ
הטיפול ,החלקה המטופלת חייבת להיות רחוקה לפחות  10מטר מגידול מוכ
)ראה הנחיות ביישומ( התכשיר רעיל ביותר ל ביבה המימית ,יש למנוע הגעת
התכשיר למקורות מימ או בריכות דגימ .התכשיר רעיל ליונקימ ,ציפורימ ודגימ.
אינ ליישמ את התכשיר ע”ג מימ .חל אי ור על חדירת התכשיר למי-תהומ.
אמצעי זהירות ומיגונ :השתמש בבגדי עבודה ארוכימ /רבל עמידימ לחדירת
נוזלימ ,כפפות גומי )לפי תקנ  (EN-374/3ומגפי גומי.
יש להשתמש להגנה על דרכי הנשימה הפנימ והעיניימ במ כת פנימ שלמה
)לפי תקנ  (EN-136עמ מ ננ משולב )לפי תקנ  (EN-14387מ וג .ABEK2-p3
הוראות שימוש:
הכנת הקרקע :יש לדאוג ל ילוק מק ימלי של שאריות הצמחימ מגידול קודמ.
בזמנ היישומ ,הקרקע תהיה מוכנה לזריעה או לשתילה ,בכדי למנוע עיבודימ
נו פימ לאחר היישומ .היישומ יתבצע בקרקע לחה )בקיבול שדה של עד .(20%
יש להמתינ לפחות שבוע מההשקיה האחרונה או מגשמ.
תנאי השימוש :טמפ' הקרקע הנדרשת לפעילות יעילה היא בינ  15-30מעלות
צל יו  .אינ להשתמש בטמפ' קרקע שמתחת ל 15-מעלות צל יו בשל העדר
התנדפות .יש לבצע את פעולת החיטוי  14-30יומ לפני זריעה או שתילה
מתוכננימ .החומר יוזרק למערכת ההשקיה עילית באופנ אחיד בשטח )על פי
ההוראות המובאות בהמשכ(.
הכנת מערכת ההזנה של התכשיר :יישומ חומרימ לחיטוי קרקע רק עמ מימ
ממערכת מנותקת אוויר או ממערכת מימ מופרדת לחלוטינ ממערכת השתייה.
חובה להתקינ  2ש תומי אל חזור לפני נקודת החיבור לכני ת התכשיר לקו
ההשקיה .יש להתקינ ש תומ אוויר בראש המערכת .יש להכינ חיבור למימ נקיימ
לפני המגופ שבראש המערכת לשטיפה במקרה של תקלה .כיול ובדיקת המערכת
יעשו עמ מימ נקיימ .קו ההשקיה יהיה גור ללא המשכ לגידולימ נו פימ.
יש לנקז את המערכת ואת קו ההשקיה ב יומ היישומ כולל קצה המערכת.
אופנ החדרת התכשיר למערכת :החומר יוזרק למערכת על ידי משאבת לחצ
מימ או משאבת דשנ פרופורציונלית ,יש להחדיר את החומר באופנ אחיד במשכ
כל ההשקיה בכדי לקבל כי וי מלא.

עדכונ תווית03.2017 :

יישומ לפי גידולימ:

הגידול

פגע

מינונ בליטר
לדונמ

עומק
ההרטבה

בצל

שורש ורוד

40

" 30מ

מלפפונ ,מלונ,
חציל ,פלפל

חולי נופל

25

" 20-26מ

ח ה

קשיונה גדולה

25

" 20-25מ

תפוח אדמה

דוררת

38

" 30-50מ

עגבנייה

קשיונ רולפ י

36

" 30מ

כמות המימ לקבלת עומק ההרטבה על פי הטבלה בהמשכ התווית מצעימ מנותקימ
יש ליישמ על ידי הגמעה של תמי ת אדירמ בריכוז  0.4-0.5%עד נגירה.
יש להפ יק היישומ מיד עמ תחילת הנגירה.
יש להקפיד שיישומ אדירמ ייעשה כפעולה אחרונה לפני זריעה ושתילה
נפח השקיה עילית לפי עומק ההרטבה הרצוי:

קרקע קלה

קרקע בינונית

קרקע כבדה

 1מ"ק /ד' ל' כל "מ
עומק

 1.5מ"ק /ד'

 2מ"ק /ד'

לתשומת לב :היצרנ והמשווק של המוצר משוכנעימ ביעילותו על מכ הניויימ שבוצעו
ובתנאי שהתכשיר נמכר באריזתו המקורית .מאחר ואינ באפשרותנו לפקח על אופי היישומ אנו
לא נהיה אחראימ לכל התוצאות והנזקימ העלולימ להיגרמ כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,על
פי הוראות היישומ בתווית ולפי שימוש באופנ אחר מהרשומ בתווית.
יישומ:
אינ לבצע חיטוי ביישומ ממוקד ) יכות ,טפטופ( במרחק הקטנ מ 100-מטר ממגורימ ו20-
•
מטר מכבישימ ראשיימ.
בטווח  100-250מטר ממגורימ – חובת חיפוי ביריעות פל טיק חו מ חדש בעל תקנ ישראלי.
•
בטווח  250-1000מטרימ ממגורימ – חובת חיפוי ביריעת פל טיק בעובי  35מיקרונ לפחות.
•
במרחק  1000מטר ומעלה ממגורימ – ללא חובת חיפוי.
•
אינ ליישמ בהמטרה במרחק הקטנ מ 1000-מטר ממגורימ ו 100-מטר מכבישימ ראשיימ.
•
חממות שהמרחק ביניהנ לבתי מגורימ פחות מ 1000-מ’ מותר לחטא רק כאשר הנ גורות
ביריעות פל טיק לפי הכתוב למעלה במשכ החיטוי ו 48-שעות לאחר החיטוי.
כל מבנה שאינו אטומ לחלוטינ ביריעות פל טיק נחשב לשטח פתוח לגבי חיטוי באמצעות
•
המטרה ,לכנ יש לשמור בו על כל כללי הזהירות ,מרחק מבתימ ובעיקר כיוונ ועצמת הרוח.
בגמר השימוש:
בגמר החיטוי חובה ל לק יריעות פל טיק שבהמ נעשה שימוש בזמנ החיטוי ולפנות לאתר
הפ ולת המאושר או לאתרי המחזור.
טיפול וניקוי מערכת היישומ :בגמר הרי ו יש לרוקנ את המיכל מהשאריות בהתאמ להנחיות
ל ילוק תשטיפימ .אח"כ יש לשטופ את המר וכל חלקיו במימ ודטרגנט .את התשטיפימ יש
ל לק בהתאמ להנחיות ל ילוק תשטיפימ.
ילוק תשטיפימ:
אינ לרוקנ ולשטופ תכשירימ או שאריות ממתקנ הרי ו  .ממיכל אי ופ או ממתקנ אחר אל הקרקע,
אל בריכות דגימ ואל מקורות מקווי מימ למיניהמ .יש ל לק תשטיפימ בשיטות מאושרות ע"י
המשרד להגנת ה ביבה כגונ :רי ו חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפ ולת
הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :מיד לאחר גמר יישומ החומר יש להתקלח עמ מימ ו בונ ,להחליפ
לבגדימ נקיימ ולכב את בגדי העבודה בנפרד מהכבי ה הרגילה.
מועד כניה מחדש לשטח שטופל 48 :שעות .בבתי צמיחה ובמנהרות העבירות יש לאוורר
בשיטות המקובלות  12שעות נו פות ,לפחות לפני הכני ה מחדש.
אחונ :אח נ את התכשיר באריזה המקורית ה גורה ,במקומ קריר ויבש .יש לאח נ את התכשיר
במקומ נעול המיועד לאח ונ חומרי הדברה ,מחוצ להישג ידמ של ילדימ ואנשימ בלתי מו מכימ
והרחק מצרכי מזונ .אינ לאח נ בשמש או בטמפ' מעל  40מעלות צל יו .
טיפול בתכשיר שנשפכ :תכשיר שנשפכ או פג תוקפו או התקלקל בזמנ האח ונ הינו כפ ולת
מ וכנת .תכשיר שנשפכ יש לכ ות בחול או נ ורת ,לא ופ לכלי אטומ ולהעביר לאתר פ ולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטופ את האריזה היטב  3פעמימ או במשכ  15דקות במתקנ שטיפה
בלחצ מימ .הו פ את מי השטיפה לתמהיל התכשיר המיושמ בשטח והמשכ ליישמ עד ריקונ
המיכל .נקב ומעכ האריזה השטופה והעבר אותה לאתר פ ולת רעילה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעור עמ החומר ,יש לשטופ את נקודות המגע במימ ו בונ ,במקרה של התזה
לעיניימ יש לשטופ את העיניימ עמ מימ זורמימ במשכ  20דקות לפחות במקרה של חולשה,
חרחורת או הרגשה רעה יש לפנות מיד לרופא.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוצ רפואי בהרעלות ביה"ח רמב"מ חיפה טל04-7771900 .

בעל הרישיונ :אגרולב כימיקלימ בע"מ
אלתרמנ  27רעננה טל 09-7651510 :פק 09-7461498 :
היצרנLainco s.a, Barcelona, Spain :

