ביבי5-

® BB-5

תרכיז נוזלי
Soluble Liquid

משטח מחמיץ

®

לפתיחה

שונות

miscellaneous
 BB-5הוא משטח-מחמיץ המיועד לשיפור תוצאות הריסוס של קוטלי
עשבים ,תכשירי הזנה ,תכשירי שילוך ,קוטלי אקריות ומווסתי צמיחה
בריסוס על גבי העלווה .התכשיר מכיל :חומרי הרטבה ,חומרי שיטוח,
חומצה ,סמן  . PHהמשטח  BB-5גורם להורדת ה .PH -למשטח כושר
התרסה ( )REFFUBובכל מקרה ה PH -אינו יורד מערך של  .3המשטח
מכיל חומר צבע המהווה סמן לקבלת ה PH -המתאים ,ללא צורך
בבדיקות מורכבות .למשטח  BB-5תכונות מצטיינות של הרטבה ושיטוח
טיפות התרסיס .התכשיר משפר את חדירת התרסיס לעלווה ומונע פירוק
הידרוליטי של חומרי הדברה המתרחש בסביבה בסיסית .כמו כן משפר
 BB-5את כושר הערבוב של תכשירי הדברה בתמיסת הריסוס.
מכיל 600 :גרם בליטר (Alkyl Phenoxy Polyethylene Ethanol + Acid
 Buffersתערובת של מרכיבים לא-יוניים ואניוניים).
דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם1805 :
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
/ 87הצ 503 /
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל
מקום על התווית או על האריזה.
Batch number and production date can be
printed anywhere on the label or packaging.
מיוצר ע"י :ד״ר מירון חרושת כימית בע״מ
רח׳ יוסף לוי  ,3מפרץ חיפה  26110טל04-8721464 .
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל , 09-7626257 .פקס09-7626327 .
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ליטר

לא לשימוש ביתי

71613040217

אזהרות:
התכשיר גורם גירוי עור ועיניים.
אמצעי זהירות מיגון:
•בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות גומי
עמידות לכימיקלים
•הרכב מסכת מגן.
•לבש בגדי עבודה ארוכים או סרבל.
•נעל נעליים גבוהות.
•יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות
המקובלים בשימוש תכשירי הדברה.
•יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע
ישיר בעור ובעיניים.
•אל תאכל ,תשתה או תעשן בזמן העבודה.
אזהרות סביבתיות:
•אין לזהם מקורות מים כלשהם ,מזון ,או מזון בע״ח.
הוראות שימוש:
•הכנת התרסיס :הוסף תחילה למרסס המלא בחלקו
במים את כמות  BB-5הדרושה ,הפעל את המערבל
ורק אח״כ הוסף את החומר השני ,לאחר מכן הוסף
את יתרת המים.
בגמר השימוש:
•ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל
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 ,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 הרעילה ברמת חובב.
•איחסון :אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים
לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים,
אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות

האדם והחיה.
•תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או
בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
•טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב,
לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף אל מיכל המרסס נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת
שאישר השר לאיכות הסביבה.
•לאחר הריסוס ולפני אכילה ,שתיה ועישון ,רחץ היטב
את ידיך וגופך במים חמים וסבון והחלף את כל בגדיך.
החלף את הבגדים המזוהמים וכבס אותם במים ובסבון
לאחר שעברו ניטרול בתמיסת סודה לכביסה  . 10%אל
תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .לעבודה יש ללבוש
בגדים לאחר כביסה בלבד ,יש לכבס את הבגדים בנפרד
מכביסה רגילה.
•הרחק מהישג ידם של ילדים .הרחק ממזון ,שתיה ומזון
בע"ח.
כניסה מחדש :ניתן להכנס לשטח המרוסס לאחר
התייבשות התרסיס .יש להתחשב גם בהנחיות הכניסה
מחדש של החומר המשולב.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע החומר עם העור ,או
הבגדים ,הורד את הבגדים המזוהמים ורחץ מיד את
האיזור המזוהם .במקרה של מגע החומר בעיניים יש
לשטוף היטב במים זורמים במשך  10דקות ולפנות
לרופא .במקרה של שאיפת אדי החומר יש להעביר
את הנפגע למקום מאוורר ולקרוא לרופא .במקרה של
בליעת החומר אין לעורר הקאה ולפנות לרופא .במקרה
של הרעלה יש לפנות לרופא .בפנייתך לרופא הצג בפניו
תווית זו.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא:
04-7771900
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק
לבריאות ולסביבה .קרא את התוית כולה בתשומת לב
ופעל בהתאם להוראות.

טבלת הוראות שימוש

התכשיר
המשולב

הגידולים

השימוש

כותנה

שילוך עלים

גפן ,הדרים ,פרחים ,אפרסמון,
אגס

שיפור פעולת
ההורמון

הריכוז

הערות

מג 18
דרופ
אולטרה

0.2% - 0.1%

פרוג׳יב 4
טיבג 4

לפי טיב המים
ראה פירוט למטה
"התאמת ריכוז
"BB5

פרוג'יב 40
עגבניה ,חציל ,פלפל ,פרחים,
תות שדה ,מלפפון ,מלון,
אבטיח ,תבלינים
-------------הדרים

שיפור הדברת
אקריות

גפרת אבץ
גפרת מנגן

הדרים

פתרון מחסורים

ורטימק
אגרירון

0.2% - 0.1%

נאנובץ
0.05%

דורמקס

גפן (בזנים סופיריור ,תומפסון,
מרלו ,פרלט)

שיפור
התעוררות

( 3%בשילוב עם
דורמקס או דורסי
)1%

לריסוס אחרי 15
בינואר .אין לטפל
בגפן מכוסה.

-

תפוח

שיפור
התעוררות

( 2%בשילוב עם
חנקת אשלגן
בריכוז ) 7.5%

למטעים בגובה של
מעל  500מ' מעל
פני הים

דורסי

עידכון תווית10/14 :

התאמת ריכוז  BB-5הדרוש לפי טיב המים :
בד”כ לקבלת ה  PH -הרצוי של מי הריסוס )  ( PH=5יש להוסיף למים  BB-5בשיעור של  0.2%-0.1%בהתאם לטיב
המים .בהגיעם ל  PH -הרצוי מקבלים המים גוון ורוד .
להתאמת ריכוז  BB-5המיטבי למי הריסוס נהג כדלקמן :
מלא בדלי  10ליטר מים בעזרת משורה הוסף באיטיות את התכשיר תוך כדי ערבול עד לקבלת צבע ורוד .עתה ניתן
לקבוע את הריכוז הדרוש של  BB-5לפי כמות המשטח שהוספת לדלי .לדוגמא  15סמ״ ק = . 0.15%

