פתח בזהירות עטיפה זו והשלך מיד את השקית הנמצאת בתוכה למיכל המרסס מבלי לפתוח אותה,
אין לגעת בשקית הפנימית ,רטיבות תגרום להמסת השקית

מתוניט  90א.מ.

METHONIT

אבקה מסיסה ,קוטל מזיקים מקבוצת הקרבמטים (מעכבי האנזים כולין אסטרז) מכילMETHOMIL 90% :

תכשיר בדרגת רעילות  ,IIהתכשיר רעיל מס׳ או״מ2757 :
קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר! מיועד לשימוש חקלאי בלבד -
אסור לשימוש ביתי!
רשיון השירותים להגנת הצומח
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה טל04-8541900 :
ולביקורת/78 :הצ824/
עידכון8/2016 :
משווק ע״י חברת תרסיס בע״מ ת.ד ,10156 .פ״ת מס׳ יצור:
טלwww.tarsis-agrichem.co.il 03-9223785 :
מכיל 100 :גרם
תאריך תפוגה:
מיוצר ע״י מכתשים מפעלים כימיים בע״מ
אזהרות :התכשיר רעיל בשאיפה או בבליעה .התכשיר דליק .ארוכות טווח בסביבה המימית .אין ליישם חומר הדברה זה באזור
תוצאות קטלניות עלולות להגרם כתוצאה משאיפת התכשיר או שפלת החוף ,כמפורט להלן :א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה
בליעתו .אמצעי זהירות ומיגון :יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עד דרום אשדוד ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו הים;
עליהם סרבל עמיד לחדירת חומר ההדברה ,לנעול נעליים ב) מאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים;
גבוהות וסגורות ,ולחבוש כובע לכיסוי השיער .יש להרכיב ג) מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו
מסיכת פנים שלמה להגנה על דרכי הנשימה העיניים והפנים הים; לא נכללות באיסור זה חלקות בהן :שיעור חרסית הקרקע
(לפי תקן  )EN-136עם מסנן משולב (לפי תקן  )EN-14387הוא  15%ויותר ,או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא  1%ויותר.
מסוג  ,ABEK-2P-3ולהשתמש בכפפות מגן מגומי (לפי תקן הכנת התרסיס :יש לפתוח את האריזה במקום המסומן ולהטיל
 .)EN-374/3בעת הטיפול יש להימנע מבליעה ,נשימת הרחף ,את השקית המסיסה הנמצאת בתוך האריזה למיכל המרסס המלא
ומגע החומר עם עור גלוי או עיניים .אין לשתות ,אין לאכול במים .לאחר מספר דקות ובעזרת בחישה קלה תיתמוסס השקית
או לעשן בזמן הטיפול .לפני כל פעולה כזאת יש לשטוף הידיים ותתקבל תמיסה של מתוניט במים .בגידולי שדה וירקות ניתן
ופנים עם מים וסבון ולנגבם היטב לאחר מכן .אזהרות לסביבה :לרסס מתוניט מהאויר והקרקע .השימוש בתכשיר מתוניט 90
רעיל מאד ליצורים שחיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות יתבצע במרחק של  50מטר לפחות ממבנים.
ימים
נפח
המינון (ג׳/ד׳)
המזיק
הגידול
תרסיס לפני קטיף
ריכוז ()%
7
 100 - 80ג׳/ד׳
פרודניה
כותנה
כרובית,
כרוב,
חצילים,
פלפל,
עגבניות,
ירקות:
30
15
 100 - 80ג׳/ד׳
3
סלק ,צנון ,צנונית ,קנרס ,תפו״א ,כרפס ,תות שדה
ל׳/ד׳
לפי גובה
פרודניה
במשתלות בלבד
הצמחים
7
סלק מספוא ,תירס מתוק ,אספסת ,תירס
3
 15ל׳/ד׳
 75ג׳/ד׳
פרודניה זחלים
גזר
7
תולעת הגדוד האמיתית ,זחלי לפיגמה  70ג׳/ד׳
וידן ,רודס
 0.07% - 0.1%בנפח גבוה עד נגירה
חממות ורדים
פרודניה  -יודברו
זחלים עד גודל  100 - 70ג׳/ד׳  40 - 30ל׳/ד׳
אמריקאי,
ציפורן
סייפנים,
פרחים:
של  5מ״מ
ציפורן ננסי
 0.07% - 0.1%בנפח גבוה עד נגירה
קורנית ,בזיל ,מרווה ,רוזמרין ,טרגון ,שומר,
7
50 - 30
 100ג׳/ד׳
כנימות עלה
פטרוזיליה ,כוסברה ,שמיר ,פטרוזיליה שורש ,עירית
בגמר השימוש  -ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך יש לספוג
המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם בחול או נסורת ולהעביר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :אחסן בשק פוליאתילן עבה בתוך מיכל מתכת
להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן סגור ומסומן של פסולת מסוכנת .את המיכל יש לאחסן במחסן נעול
ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים עד לפינוי לאתר טיפול בפסולת רעילה.
ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות עזרה ראשונה :במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את
מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ במשך כ 15 -ד׳ ולהבדק לאחר מכן ע״י רופא.
היטב במים וסבון .יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה ,הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי
של תווית האריזה ,ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית
לפני לבישתם מחדש.
מועד כניסה מחדש ( :)REENTRYלשטח שטופל מותרת  3ימים אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים.
אחר הריסוס .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת
המקובלות לפחות  12שעות לפני כניסה מחדש אליהן ללא ציוד המגן .את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע”י המוכר .במקרים מעין אלה
המיועד לאיחסון חומרי הדברה ,נעול ,הרחק ממזונות אדם וחיה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ישירה
והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
או עקיפה אינה חלה על המוכר.
רעל

POISON

חומר מתלקח נוזל
INFLAMMABLE
LIQUID

