סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים ועלול לגרום
להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .המנע מרחף וזרימה
לבריכות דגים ומקורות מים .התכשיר רעיל לדבורים.
רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס :אסור לרסס ישירות על הדבורים
והכוורות .מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים
לא פעילות בשטח 24 .שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים 30 .שעות
לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.

اوفرتوب

OVERTOP

הוראות השימוש
הגידול

ימי המתנה
הערות
המינון
המזיק
לפני
(סמ"ק/ד')
הקטיף
יישום אחד 7
כנימת עש הטבק 30
לעונה
7
טוטה אבסולוטה 30
7
נובר הקנה המנוקד 30

עגבנייה
עגבנייה
תירס מתוק,
תירס מספוא
שילובים :אין מידע על שילובים.

ציוד והריסוס :ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי חרקים
בנפח התרסיס הדרוש.
הכנת התרסיס :ממלאים את מכל המרסס עד מחציתו במים ,מפעילים
בחישה ומכניסים את כמות התכשיר הדרושה למכל המרסס .משלימים את
כמות המים הנחוצה ,תוך בחישה מתמדת וממשיכים להפעיל בחישה עד
לסוף הריסוס.

اوفرتوب

Ubertop

אוברטופ

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.

מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות:
.04-7771900

Ubertop
Acetamiprid 218 g/l + Emamectin benzoate 37 g/l, DC

קוטל מזיקים שונים במגוון גידולים .תכשיר משולב
יחודי המדביר חרקים מוצצים וזחלים של עשי הלילה.
החומר רעיל לדבורים במגע ישיר בלבד.

סווג

אחסון :אחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה,
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .שמור את החומר
באריזה המקורית סגורה היטב.
טיפול באריזות ריקות :שטוף מכלים שהתרוקנו שלוש פעמים במים והוסף
את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס .בתום השטיפה ,נקב חורים
בתחתית ודפנות המכלים הריקים והשלך למכל האשפה.
اوفرتوب

Ubertop

اوفرتوب

תרכיז תפזורי

הגנה אישית :בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים
שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד.
הכניסה מחדש לשטח מטופל 24 :שעות מתום הריסוס .בבתי צמיחה
ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני
כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

חומר שנשפך :שפוך עליו חול כדי לספגו ,אסוף והעבר לאתר פסולת רעילה.

פתח כאן

אמצעי זהירות :הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובריסוס ,יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים
(חליפת מגן עשויה  PVCבמסכת חצי פנים (לפי תקן )EN-140להגנת דרכי
הנשימה עם מסנן (תקן  )EN-14387מסוג  ,ABEK2-P3כפפות PVC
עמידות לכימיקלים (תקן  )EN-374/3ומשקפי מגן (תקן  )EN-166לעיניים,
נעלי עבודה גבוהים וכיסוי ראש .הכין את התרסיס במקום פתוח ומאוורר.
הימנע מלהימצא בענן התרסיס .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה.
רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

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.

עזרה ראשונה :רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר .אם
חדר חומר לעיניים  -שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה
לרופא .במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.

אגן

אזהרות :מזיק בבליעה ועלול לגרום לגירוי בעיניים .עלול לגרום נזק לאיברים
עקב חשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית.

הערות לטיפול :כדי למנוע עמידות דאג להשתמש בתכשיר לסירוגין עם
תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר .החומר הפעיל מתפרק באור .אין לרסס
בשעות החמות של היום ,רצוי לרסס בשעות הבוקר או הלילה .אין לרסס
צמחים בעקה .אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין ,קרה וכדומה).

בגמר השימוש

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות
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.
اوفرتوب

Ubertop

IRAC 4A+6

דרגת רעילות

III
מסוכן לבריאות

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2019 :הגה"צ4431/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

UN No. 3082

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900

סרוק לכניסה
לאתר

קרא את התווית לפני השימוש ו מס’ אצווה מודפס על האריזה ו נער את המכל לפני השימוש

ייצור :חברת אדמה מכתשים ,באר שבע
שיווק :אדמה-אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
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