הוראות שימוש

אבקה רטיבה WP

קוטל פטריות להדברת קימחון בגידולים שונים

אזהרות :עלול לגרום לגירוי בעיניים ובדרכי הנשימה.
אמצעי זהירות ומיגון :השימוש בגפרכל יעשה בעזרת ביגוד מלא ,משקפי מגן וכפפות למניעת מגע של התכשיר עם העיניים ועור הגוף .יש
להשתמש במסכת פנים המיועדת לאבק .השימוש במאבק מוטורי מחייב בנקיטת כל האמצעים למניעת מגע בין הגפרית לחלקיו החמים של
המאבק ,התחממות הגפרית עלולה לגרום לבעירתה .אין לאבק מכלי טייס .באיבוק בקרבת מגורים יש לוודא שהחומר לא ירחף מעבר
לשטח המטופל .על כן ,יש להתחשב במשטר הרוחות ולאטום היטב בתי צמיחה.
סכנות לסביבה :התכשיר מסוכן ליצורים החיים במים .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
התכשיר לא רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס:
יש לערבב בדלי ולשפוך למרסס  ,החומר נמס בקלות.
אופן היישום:

מכיל  90%גפרית  10%חומרי קישור והדבקה
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן IV
מס' אום1350 :

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד
لالستعمال الزراعي فقط  -ليس لالستعمال المنزلي

ברישיון השירותים להגנת הצומח /01הצ1653/
מאושר לחקלאות אורגנית -מס רישיון7163 :
מאושר לתקן האמריקאי  -NOPמס' רישיון11024 :

הגידול

הנגע

מינון אופן
היישום

טיפול אחרון
לפני אסיף

תפוח

קימחון

ריסוס 0.5%

עד ראשית
פריחה

אפרסק
נקטרינה

קימחון

ריסוס - 1%
0.7%

 7ימים

גפן

קימחון

ריסוס 1%

עד בוחל -תחילת
שינוי צבע
האשכולות

ורדים

קימחון

איבוק  1.5ק"ג
לדונם

הערות לטבלה:
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלה משני צידיו.
גפרכל עלול במצבים ובתנאים מסוימים לגרום לצריבה לכן יש
לבדוק תחילה את רגישות הזן לגפרית.
אין לשלב עם שמני ריסוס.
אין לרסס בטמפרטורה גבוהה מ 27°C -או כשעלולים להתפתח
תנאי חום גבוהים בשלושת הימים הקרובים.
אין לאבק בתנאי חום קיצוניים.

בגמר השימוש

יבואן
משק בר הדס
מושב מגן שאול 1935200
טל04-6400777:
פקס153-4-6400173 :
Bar_hds@netvision.net.il

תאריך עדכון תווית09/2017 :
מס' אצווה 02-16 8-17

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.
הגנה אישית בגמר העבודה  :יש להתרחץ לאחר היישום ולכבס את בגדי העבודה בנפרד מכביסה רגילה.
כניסה מחדש 4 :שעות לאחר הריסוס או שקיעת האבקה.
איחסון :יש לאחסן את החומר אך ורק באריזתו המקורית במחסן או בארון נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק ממקום אחסון מזון
ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .יש לסגור את השק היטב לאחר כל שימוש.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לאסוף את החומר לכלי אטום ולהעבירו לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :יש להשליך לפח הזבל.

מיוצר ע"י

s.r.l
איטליה

תכולה  25ק"ג

עזרה ראשונה :במקרה של חשיפה לעור יש לפשוט את בגדי העבודה ולנקות טוב את האזור במים זורמים וסבון .במידה ומתפתח גירוי יש
לפנות מיד לרופא .במקרה של חשיפה לעיניים יש לשטוף את העיניים בזרם מים חלש בלבד למשך כ 15-דקות .במידה והגירוי לא עובר
יש לפנות מיד לרופא .במקרה של בליעת החומר יש לפנות לרופא .בכל מקרה של פנייה לרופא יש להציג בפניו את תווית התכשיר.
מידע לרופא :המכון הארצי למידע הרעלות .04-7771900 -

