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תאריך:
נא להחזיר אישור הגהה לפקס: 072-2579516

פרוצס

LID273200-0001M-11

מ�‘ או“�: 3077

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את 
להנחיות  בהתאם  מהשאריות  המיכל 

לסילוק תשטיפים. 
ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
ריסוס,  ממתקן  שאריות  או  תכשירים 
ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, 
אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים 
בשיטות  תשטיפים  לסלק  יש  למיניהם. 
להגנת  המשרד  ידי  על  מאושרות 
חקלאי,  בשטח  ריסוס  כגון:  הסביבה, 
לאתר  ופינוי  אידוי  טיהור,  חוזר,  שימוש 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית: עם גמר הטיפול, יש לרחוץ 
היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו 
יש  בגדים.  ולהחליף  הריסוס  בעת  גלויים 
ולנקות  בנפרד  העבודה  בגדי  את  לכבס 

את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
להיכנס  אפשר  לשטח:  מחדש  כניסה 
לאחר  שעות   48 המטופל  לשטח/גידול 
על  התרסיס  והתייבשות  הריסוס  סיום 
ובמנהרות  צמיחה  בבתי  הצמחים.  
נוספות  שעות   12 לאוורר  יש  עבירות 
מחדש  כניסה  לפני  המקובלות  בשיטות 

ללא ציוד מגן אישי.
באריזתו  התכשיר  את  לאחסן  אחסנה: 
לאחסון  המיועד  נעול  במחסן  המקורית 
של  ידם  להישג  מחוץ  הדברה,  חומרי 
חומר  מוסמכים.  בלתי  ואנשים  ילדים 
בתום  מיד  למחסן  להחזיר  יש  עודף 

הריסוס ואין להשאירו בשדה. 
יש  שנשפך  תכשיר  על  שנשפך:  תכשיר 
ולהעביר  לאסוף  נסורת,  או  חול  לשפוך 

לאתר פסולת רעילה.
האריזות  את  ריקות:  באריזות  טיפול 
הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי 
השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ  
אשפה.  לפח  ולהשליכן  אותן  למעוך  יש 
בכל מקרה, אין לעשות באריזות הריקות 

שימוש חוזר.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא 
במקום  והשכיבו  הצח  לאויר  הנפגע  את 
מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית 
זו. במקרה  ע"י  רופא,  והצג בפניו תווית 
במים  לשטוף  יש  בעיניים,  זיהום  של 
ולפנות  דקות   15 במשך  נקיים  זורמים 
רחץ  העור,  זיהום  של  במקרה  לרופא. 

במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא:   המרכז הארצי למידע 

בהרעלות, בי"ח רמב"ם  טלפון מס': 
04 – 7771900

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את 
המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות 
דרך  כאשר  ורק  אך  התווית,  גבי  על  המוצהרות 
השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש 

רגילים. 
של  במקרים  חלה  אינה  לעיל,  כאמור  אחריותנו, 
ההוראות  את  הנוגדת  בצורה  בחומר  שימוש 
המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או 
במקרים  ידנו.  על  לצפייה  ניתנים  שאינם  בתנאים 
מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר 
או  ישירה  אחרת  אחריות  כל  בלבד.  בו  והמשתמש 

עקיפה, אינה חלה עלינו. 

אלמנט�

מיוצר ע"י:

עגבניות
בשטח פתוח בלבד

בצל

שו�

תבליני�:
פטרוזיליה, עירית

תבליני�: שמיר, כו�ברה, 
טרגו	, רוקולה, רוזמרי	,

קורנית, מרווה, בזיל, מנטה, 
בצל ירוק וכרפ� עלי�.

הגידול

זית

300 גר�
300 גר�

מרווח בי	 רי�ו�י�
לא פחות מ-5 ימי�

300 גר�
מרווח בי	 רי�ו�י�
לא פחות מ-5 ימי�

300 גר�

300 גר�

מינו� לדונ�

0.3%
(300 ג‘/100 ל‘)

0.3%

ניקוד בקטרי
כשותית הבצל

כימשו	 שקעי� 
�טמפיליו�))

חלדו	 הבצל והשו�
כימשו	 שקעי� 
�טמפיליו�))

כשותית 
כימשו	 שקעי� 
�טמפיליו�))

הפגע

כשותית 

�עי	 הטוו
אלטרנריה חיצונית

(חלפת) רימו	

30

20

20

7

7

טיפול אחרו�
לפני קטי�(ימי�)

14

90

אופ� היישו�:

 שילובי�: בהעדר מידע אי	 לשלב תכשיר זה ע� תכשירי� אחרי�.
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�יווג: III מ�וכ	 לבריאות

אזהרות: רעיל בבליעה. מזיק בשאיפה. גורם נזק חמור לעיניים. מזיק במגע עם העור.
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל 

עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. השתמש
(EN-166) משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן ,(EN-374/3) בכפפות ניטריל לפי התקן

. ABEK-P3 מסוג (EN-14387) עם מסנן (EN-140) ומסכת חצי פנים לפי תקן
יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור. יש להימנע משאיפת התכשיר והתרסיס.

אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים. רעיל ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום

להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים ומפעילים את המערבל. שמים את

הכמות הדרושה של התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים. אין להפסיק את פעולת 
מערכת הערבול מעת המילוי ועד לגמר הריסוס.

הוראות שימוש:


