בגמר השימוש

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם מאחר שאין באפשרותם
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים
העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

אגן

ALANEX

אלנקס

االنكس Alanex

תרכיז מתחלב

ALACHLOR 480 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
חד-שנתיים בגידולים שונים

קוטלי עשבים

קבוצת
מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/78 :הגה"צ948/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
HRAC K

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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דרגת רעילות

III

מסוכן לבריאות
UN No. 1993

סרוק לכניסה
לאתר

פתח כאן

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 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 הריסוס ,ממכל 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:
ידיים וחלקי גוף חשופים שבאו במגע עם החומר צריך לרחוץ במים נקיים וסבון .יש לכבס
בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון:
אחסן אלאנקס במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא,
זרעים ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית ,סגורה היטב.
חומר שנשפך:
צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ,לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות:
את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את
התשטיף לתוך מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה
או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע התרסיס בעיניים ,שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא.
במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג לפניו תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-8541900

הדבקה

A L A NE X

אלאנקס ימנע הצצת עשבים לתקופה של כחודשיים לאחר הפעלתו .אלאנקס ימנע
הצצת נבטים של דורת ארם-צובא (קוסאב) ,התכשיר אינו מדביר עשבים לאחר הצצתם.
ניתן להשתמש באלאנקס בריסוס מהקרקע בלבד בגידולים המפורטים בטבלה:
הגידול

מועד הטיפול

המינון
(סמ"ק/ד')

נפח התרסיס
(ל'/ד')

הערות

אגוזי-אדמה

 )1לאחר הזריעה
לפני הצצת הגידול

500- 400

30 - 20

ניתן לשילוב עם
טרבוטרקס ,במקרה זה
משתמשים במינון הנמוך

 )2בזמן הגידול

400

30 - 20

על שטח נקי מעשבים
(ראה סעיף הפעלה)

תירס מתוק
תירס למספוא

לאחר הזריעה
לפני הצצת הגידול

בקרקע קלה ובינונית 30 - 20 300
בקרקע כבדה 400

בשילוב עם אטרנקס

חמנייה לפיצוח

לפני או אחרי הזריעה

400

30 - 20

ניתן לשילוב עם
טרבוטרקס ,בטיפול קדם
הצצה.

כותנה לסיבים
בעמק החולה
בלבד

לאחר הזריעה ,לפני
הצצת הגידול

500

30 - 20

הטיפול מיועד לאדמות
בעלות תכולה מעל ל5%-
חומר אורגני בעמק
החולה .בקרקעות בעלות
תכולה נמוכה של חומר
אורגני עלול החומר לגרום
לנזק לכותנה.

A L A NE X

אלאנקס הנו קוטל עשבים המונע הצצת עשבים חד-שנתיים ממשפחת הדגניים כגון דוחנית
השלחין ,אצבען מאדים ,זיפן ועוד ,ורחבי עלים כגון כף אווז ,רגלת הגינה ,בר גביע ,ירבוז ,ענבי
שועל ועוד.
אזהרות :עלול לגרום לגירוי העור והעיניים .התכשיר דליק .הרחק ממקורות אש .אסור לעשן או
לאכול בזמן הטיפול בתכשיר .השימוש בתכשיר עלול להזיק לבריאותך ,התכשיר מכיל Alachlor
אשר לגביו נקבע שהוא גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובתרסיס לבש מגן פנים או משקפי מגן
וכפפות גומי .מנע מגע התכשיר והתרסיס בחלקי גוף חשופים ובעיניים .הימנע מלהימצא בענן
התרסיס .אסור לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה :אלאנקס רעיל לדגים .הימנע מרחף לבריכות דגים ומקורות מים.
אזהרות למי תהום (אסור להשתמש בתכשיר):
א .מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ ממזרח לקו הים.
ב .מאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים.
ג .מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו הים.
לא כלולות באיסור זה חלקות בהן :שיעור החרסית בקרקע הוא  15%ויותר או שיעור החומר
האורגני בקרקע הוא  1%או יותר.
הערות לטיפול :מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים .אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים
כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש ,חום או סובל מנזקי קרה ,מחוסר
אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד.
הפעלת התכשיר :אלאנקס ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע״י גשם או המטרה .בטיפול
קדם הצצה אפשר להמתין להפעלתו עד  7ימים .בטיפולים לאחר הצצת הגידול חייבים להמטיר
תוך  3-2שעות .אין להמטיר יותר מ 50-מ״ק לדונם.
שילובים בטיפול קדם הצצה :ניתן לשלב אלאנקס עם טרבוטרקס ,אטרנקס או ראונדאפ/גלייפוגן
(בשדות המשובשים בנבטי עשבים) בהתאם לרישוי של התכשיר המשולב.
הכנת התרסיס :מלא את מכל הריסוס עד חציו במים .הפעל את מערבל המרסס ושפוך את
הכמות הדרושה של אלאנקס לתוך המכל תוך השלמת כמות המים החסרה .כאשר מערבבים
אלאנקס עם אבקות רטיבות צריך למהול את האבקה הרטיבה בכלי נפרד עם מים ,לבחוש היטב
עד קבלת עיסה אחידה ולהכניס תוך בחישה למכל המרסס לפני הוספת אלאנקס.
הציוד וכיולו :בריסוס אלאנקס צריך להשתמש במרסס ללא מפוח ,המצויד במערבל ובמוט ריסוס
עם פומיות מניפה .בעת הכנת החומר במכל המרסס ובזמן הריסוס מקפידים על ערבול תמידי
של התרסיס במכל .השתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות.
לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע הקפד על כיול מדויק של המרסס לפני הטיפול .במשך
כל פעולת הריסוס צריך להימנע מחפיפות ,מעצירות ,מהאטה ,נזילות וכיו״ב.

הוראות שימוש

אלנקס االنكس

אגן

אלנקס
االنكس

Alanex

תרכיז מתחלב

ALACHLOR 480 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
חד-שנתיים בגידולים שונים

קוטלי עשבים

Alanex
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