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כללי :רוגור קוטל חרקים סיסטמי מקבוצת הזרחנים האורגניים ,מעכב כולין אסטרז.
הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר רעיל בבליעה ,שאיפה ובמגע עם העור .במגע עם העיניים
התכשיר גורם לגירוי .התכשיר דליק.
אמצעי זהירות :יש להשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת
טיפול בחומרי הדברה .יש להשתמש בציוד מגן אישי מלא שכולל בגדי עבודה
ארוכים (מכנס וחולצה) עם סרבל עליהם ,כובע ,נעלי עבודה ,כפפות נאופרן,
משקפי מגן ומסיכת פנים שלמה (תקן  )EN-136עם מסנן משולב מסוג ABEK-
( 2P3תקן  .)EN 14387מורשים להשתמש בתכשיר רק עובדים שקבלו הדרכה
על תכונות החומר והסיכונים ממנו ,מכירים את הוראות התווית ועובדים על
פיהן .אין לשתות ,לאכול ,או לעשן בזמן הטיפול.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים ,התכשיר עלול
לגרום נזק בלתי הפיך לסביבה המימית .אין ליישם את התכשיר סמוך למאגרי
מים ואו מקורות מים .מנע זרימת עודפי תכשיר או מי השטיפה למערכת הביוב,
מקורות מים ,נחלים ,מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים .התכשיר רעיל מאוד
לדבורים ,באיזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם
תכשיר זה ,יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס :מלא במיכל המרסס את מחצית כמות המים .הוסף את כמות התכשיר
המדודה ובחש היטב ,לאחר מכן הוסף את יתרת כמות המים החסרה תוך ערבול מתמיד.
הוראות שימוש:
מינון (סמ״ק/ד׳) מועד אחרון
הפגע
הגידול
או ריכוז ( )%לפני קטיף (ימים)
תפוח ,שקד ,אפרסק ,זבוב הפירות הים תיכוני,
0.1%
7
כנימות עלה,
נקטרינה ,ושזיף (למעט
עד נגירה
לכנוס ,ציקדות
מזן סוויט אלינור)
7
0.1%
זבוב הפירות הים תיכוני
אפרסמון
14
0.1%
זבוב הזית ,עש היסמין
זיתים
* אין לרסס דימתואייט רוגור במשמש ,רימון ושזיף מזן סויט אלינור מחמת פגיעה בגידול.
יש למהול את כמות התכשיר הנדרשת במים ולשפוך את התמיסה באזור בו מרוכזים
עיקר השורשים הפעילים של העץ .יש להמנע משפיכה ישירה על הגזע .מיד עם תום
הביצוע יש להשקות ב 40-20-קוב לדונם להצנעת החומר.
שילובים :ניתן לשלב דימתואייט רוגור עם וקטרה בתפוח.
אסור שילוב עם מרק קליפורני ,תכשירי גופרית ,מרק בורדו ותכשירי נחושת.

ROGORרוגור
דימתואייט
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DIMETHOATE

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים סיסטמי מקבוצת הזרחנים האורגניים
מעכב פעולת האנזים כולין אסתראז
חומר מתלקח נוזל
INFLAMMABLE LIQUID

מכיל 400 :גרם  DIMETHOATEבליטר
התכשיר בדרגת רעילות  ,IIרעיל.
התכשיר דליק.
מספר או״מ3017 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

מיוצר ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד ,10156 .פ״ת טלפוןwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת/69 :הצ778/
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בגמר העבודה:
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 :בגמר העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב
במים וסבון .כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות לאחר הריסוס.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול וקריר,
הרחק ממקורות אש וחום ,המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממזונות
אדם וחיה ,והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,או שפג תוקפו ,או שהתקלקל בזמן
האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך
יש לספוג בחול או נסורת ,לארוז במיכלים אטומים ,ולהעביר 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 האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים
ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון .במקרה של התזה
לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ 15 -ד׳ .במקרה של
בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה
טל׳.04-7771900 :
הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית
האריזה ,ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא
ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים
של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי
שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע״י המוכר .במקרים
מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ישירה
או עקיפה אינה חלה על המוכר.

