Metaldehyde

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
רישיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מס' /65הצ461/
רישיון לחקלאות אורגנית מס' /00הצ7071/

הוראות שימוש:

אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה ומגרה את דרכי נשימה והעור.
אמצעי זהירות ומיגון :המנע ממגע עם העור .פזר את התכשיר ביד באמצעות כפפת גומי )תקן  ,(EN-374/3או בכינור
זריעה .לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים ,נעל נעליים סגורות וחבוש כובע להגנה על השיער .יש
להשתמש במסכת חצי פנים )תקן  (EN-140עם מסנן מסוג ) EN-14387תקן  (ABEK-P3ובמשקפי מגן )תקן .(EN-166
אסור לפזר את התכשיר בקרבת מזון או שתייה ,לאדם או לבעלי חיים.
סכנות לסביבה :אין להכניס חיות בית ובהמות לשטח המטופל .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית  .מנע פיזור בסמוך לבריכות דגים ולמקורות מים.
אופן היישום :הפיזור רצוי אחר הצהריים ,לפני לילה לח ורטוב ,או בסמוך להשקיה .אין צורך להרטיב את הפיתיון .במקרה
של התקפה חזקה של המזיק ,הגדל כמות לדונם ופזר שנית.
הערות
מינון
הגידול
בארטישוק ,כרוביים וחסה פזר בן השורות בלבד והמנע
ירקות ,גידולי שדה
 2,000גר'/ד'
מפיזור על נוף הצמחייה.
עצי פרי
מסביב לעץ.
 50גר'/עץ
צמחי נוי
 2,000גר'/ד'
הכנת שטחים לפני זריעה
 2,000גר'/ד'
פזר ברצועות מגן לאורך גבולות השדה או המטע ,למניעת
שולי שדות חקלאיים ברדיוס  10מ'
 2,000גר'/ד'
נדידת חלזוניות מצד עשבי הבר המשמשים להם פונדק.

בגמר השימוש:

הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ ידיך מיד לאחר השימוש והחלף בגדי עבודה.
אחסון :שמור את התכשיר באריזתו המקורית במקום קריר ,יבש ונעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה .הקפד לאחסן
הרחק ממזון ,שתייה ,מספוא ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים שאינם מוסמכים ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שהתפזר :תכשיר שהתקלקל ,התפזר או שפג תוקפו בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת הרעילה .יש לאוספו בעזרת יעה ומטאטא ולאחסנו בכלי סגור עד לפינויו לאתר הפסולת הרעילה .אין לאסוף
בידיים חשופות.
טיפול באריזות ריקות :נער היטב את האריזה .השלך אריזת התכשיר לפח האשפה.
מידע לרופא :במקרה של הרעלה יש לפנות למרכז למידע בהרעלות ,טלפון.04-7771900 :

תאריך עידכון התווית12.19 :

ת.ד 4002 .פתח-תקוה  ,4959404טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
www.rimi.co.il
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :
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