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אזהרות :מסוכן בבליעה ,רעיל בנשימה ,גורם לגירוי בעיניים ובעור .עלול לגרום לגידולים
בחיות מעבדה .התכשיר דליק.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים
בשימוש בתכשירי הדברה :הימנע ממגע התכשיר או התרסיס בעיניים ובעור .השתמש
במסכה מסוג  ABEKעם מסנן מסוג  ,A2P3בכפפות גומי ,במשקפי מגן עם מגיני צד לעיניים
ובסרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת
הריסוס .אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר ובמשך הריסוס .לפני כל
הפסקת אוכל ושתיה או לפני הליכה לשירותים יש לשטוף היטב את הידיים והפנים במים
וסבון .במקרה שבגדי הריסוס הזדהמו בעת הטיפול בתכשיר ,יש להסירם מיד ולהחליפם
בבגדים נקיים .אל תשאף את אדי התכשיר ,התמיסה או התרסיס.
רעילות לדגים :התכשיר רעיל מאוד לייצורים החיים במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח
בסביבה המימית .אין לרססו בסמיכות לבריכות דגים ולמקורות מים.
הוראות שימוש:
הכנת התרסיס :נער היטב את הבקבוק לפני השימוש .את הכמות הדרושה של התכשיר
שופכים למיכל המרסס המלא עד מחציתו במים ,מפעילים את הבוחש ומשלימים לנפח
הנדרש.

להדברת אקריות בכותנה ובעצי פרי

אזהרות (1 :אין לרסס כאשר מידות החום גבוהות ,מחשש לצריבות.
 (2בכותנה  -אין לרסס על נבטים צעירים מחשש לצריבות.
הגידול
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לפני קטיף )ימים(

עבור  ,MacDermid Agricultural Solutionsאיטליה

תפוח
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אקרית צהובה,
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אקריות קורים:
אדומה וצהובה

0.1%

7

0.15%

7
100סמ“ק בנפח תרסיס
של  10ליטר לדונם לפחות

30

בזני השזיף :ויקסון ,רויאלזי ,בלק-אמבר ,סן-גולד ,אוטם-רד ,פורטונה ,לה-רודה ,קסלמן ,440 ,ניו-יורקר ,פראייר ,דולי.
בזני הנקטרינה :אוגוסט-קווין ,ספטמבר-קווין ,סאנו-קווין ,פרלין ,רויאל ג‘יינט.

שילובים :אומייט  57ניתן לשילוב עם התכשירים הבאים :תפוח :רובראל
א“ר ,כותנה :לאנט  .90בעת השילוב יש להוסיף אומייט  57אחרון.
אין לשלב אומייט  57עם תכשירים בעלי תגובה אלקלית כגון :מרק
קליפורני ומרק בורדו .כמו-כן ,בהעדר מידע אין לשלב אומייט 57
בתכשירים אחרים.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ובדטרגנט .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 :בתום העבודה התרחץ היטב והחלף
בגדיך .בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש :אין להכנס לשטח המרוסס ללא בגדי מגן
מתאימים במשך  24שעות לאחר הריסוס.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול ,מוצל ,קריר ויבש ,המיועד
לאחסון תכשירי הדברה .הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא
מוסמכים .הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל ,צרכי האבסה,
זרעים ,דשנים וכיו“ב .לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול
ולאסוף לכלי סגור .לתכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון ,יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת
רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים ,או
במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב
ומעך את האריזות השטופות והשלך אותן למיכל האשפה או לאתר
פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה :במקרה של שאיפת אדי התכשיר  -יש להתפנות לאויר
צח .קרא מיד לרופא .במקרה של מגע בעור  -הסר בגדים מזוהמים,
שטוף את האיבר שבא במגע עם התכשיר במים ובסבון .אם מופיע גירוי
פנה לרופא .במקרה של מגע בעיניים  -שוטפים את העין במים זורמים
נקיים במשך  15דקות לפחות ופונים לרופא .במקרה של בליעה  -אין
לגרום להקאה .יש לשטוף את הפה במים ,יש לשתות  1-2כוסות מים.
פנה מיד לרופא.
מידע לרופא :במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי“ח רמב“ם,
חיפה ,טל04-8541900 :
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