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אקריטל  25اكريطال Acaritel 25

אבקה רטיבה

קוטל אקריות בשקד

מכיל 1 :ק"ג

מכילCyhexatin 25% :

דרגת רעילות III :מסוכן לבריאות
מספר או"ם3007 :

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' סדרת ייצור:

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
/ 84ה"צ840 /

כללי :אקריטל הינו קוטל אקריות בעל פעילות ממושכת .יעילותו מותנית
בכיסוי טוב של נוף הצמחים בתרסיס ובגידול אוכלוסית האקריות .ניתן
להעריך את יעילות הריסוס באקריטל רק לאחר  10-7ימים מהריסוס ,מאחר
שהאקריות שומרות לזמן רב יחסית על מבנה גופן .בבדיקה מוקדמת מדי
עלולה תופעה זו להטעות הערכה נכונה של יעילות הריסוס .אקריטל בררני
ביחס לדרגות השונות של חיפושית הסקימנוס הטורפת אקריות .פגיעתו
באקריות הטורפות מהסוג פיטוזאיולוס פרסימיליס מועטה מאוד .התכשיר
מיועד לריסוס מהקרקע בנפח של  50ליטר/דונם ומעלה.
אזהרות :מזיק בבליעה ,רעיל מאוד בשאיפה ,גורם לגירוי בעור ,עלול
לגרום לנזק חמור בעיניים ,עלול לגרום לריגוש בעור .יש למנוע מגע עם
העיניים העור והבגדים .יש להימנע לחלוטין מהגעת התכשיר למזון.
אמצעי זהירות :יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול
בתכשירי הדברה להלן :שימוש בבגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד
לכימיקלים ,נעלי עבודה סגורות ,כובע לכיסוי ולהגנה על השיער ,כפפות
מאופרן  /ניטרל (תקן  ,)EN-374/3מסיכת פנים שלמה (תקן  )EN-136עם
מסנן משולב (תקן  )EN-14387מסוג  .ABEK2– P3אין לאכול או לעשן בזמן
הטיפול בחומר.
אזהרה לסביבה :רעיל לדגים וליצורים ימיים ,גורם לנזק ארוך טווח
לסביבה המימית .מנע זרימת רחף לבריכות דגים ולמקורות מים .רעילות
נמוכה לדבורים.
הכנת התרסיס :מלא את המכל עד חציו במים ,ערבב בדלי נפרד את
האקריטל במים ,שפוך את החומר למרסס והמשך למלא במים תוך כדי
ערבול תמידי.
הוראות יישום:
הגידול

● אקרית ארופית*
● אקרית צהובה
● אקרית אדומה מצויה

0.15%

7

* באזורים שונים פיתחה האקרית האירופאית עמידות לתכשיר זה.

הערה :המוכר אחראי לכך ,שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט
על גבי 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 לצפייה ע”י המוכר.
במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ,ישירה או
עקיפה ,אינה חלה על המוכר.

מיוצר ע"יSipcam, Italy :
המשרד :מתחם גדות אגרו ,ת"ד  ,555קדרון ,7079500 ,טל ,08-6308000 :פקס08-6308001 :

תאריך עדכון תווית07/19 :

שקד

הפגע

הריכוז
ג'/ד'

טיפול אחרון
לפני האיסוף
(ימים)

שילובים :בהיעדר מידע אין לשלב אקריטל עם חומרים אחרים.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים
ודטרגנט .יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות
מעובדים ,בריכות דגים ומקורות מים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס,
ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות
ומקווי המים למניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס יש לדאוג לרחיצת הידיים
והבגדים ולשטיפת המרסס במים עם דטרגנט .יש להתרחץ ולשלוח את
בגדי העבודה לכביסה בנפרד.
זמן כניסה לאחר ריסוס 24 :שעות.
הוראות איחסון :יש לאחסן את החומר במחסן נעול ,מוצל ויבש .שמור
תמיד את החומר באריזתו המקורית ,הרחק מילדים ,מזון ובעלי חיים.
טיפול באריזות ריקות :יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מכל
המרסס ולהשליך את האריזה לאשפה.
טיפול בחומר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון הינו כפסולת מסוכנת .יש להעביר את חומרי הספיגה לאתר
לפסולת רעילה ברמת חובב.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים או בעור יש לשטוף מיד במים
במשך  15דקות .ראה סעיף אזהרות.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות .ביה“ח רמב“ם חיפה,
טל.04-7771900 .

