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ר הגהה טופס אישו
נא להחזיר אישור הגהה לפקס 03-5005016

חתימת הלקוח:

תאריך:
נא להחזיר אישור הגהה למייל / פקס: 03-5005016

מספר הזמנת לקוח:________________מק"ט לקוח:________________

כללי: די�אר� הינו קוטל פטריות מקבוצת ה�טרובילוריני�. התכשיר הינו �י�טמי ונקלט 
ע“י העלווה ומועבר דר
 מערכות ההובלה של הצמח לאיברי� נו�פי�.

הוראות השימוש:
אזהרות: מ�וכ� בבליעה. מזיק בשאיפה. עלול לגרו� לגירוי בעור ועלול לגרו� לתגובה 

אלרגית בעור. גור� לנזק לאיברי� עקב חשיפה ממושכת או חוזרת.
אמצעי זהירות ומיגו�: בזמ� העבודה ע� התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכי� ועליה� �רבל 

עמיד לכימיקלי�, נעלי עבודה �גורות וכובע לכי�וי והגנה על השיער.
השתמש בכפפות ניטריל לפי התק� (EN-374/3), משקפי מג� ע� אטימה מהצד לפי 

תק� (EN-166) ומ�כת חצי פני� לפי תק� (EN-140) ע� מ�נ� (EN-14387) מ�וג  
 .ABEK-P3

יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. מנע מגע ע� העור, העיניי� והבגדי�. 
אי� להימצא בענ� התר�י�. א�ור לאכול, לשתות ולעש� בזמ� הטיפול בתכשיר.

�כנות ל�ביבה: מ�וכ� לאויבי� טבעיי�. רעיל מאוד ליצורי� השוכני� ב�ביבה מימית. 
עלול לגרו� להשפעות שליליות לטווח ארו
 ב�ביבה מימית. אינו רעיל לדבורי�.

אי� לייש� חומר הדברה זה באזור שפלת החו�, כמפורט להל�:
א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרו� אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה 

מקו הי�.
ב. מאשדוד עד קי�ריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הי�.

ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הי�.
לא נכללות באזור זה חלקות בה� : שיעור חר�ית הקרקע הוא 15% ויותר או שיעור 

החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
הכנת התר�י�: 

ממלאי� את מיכל המר�� עד חציו במי�. מפעילי� את המערבל ושמי� את כמות 
הדי�אר� הדרושה. ממשיכי� למלא את המיכל תו
 כדי ערבול.  

:אופ� היישו

 * רשימת זני� מותרי� לרי�ו�: 
�ולידגו – גולד� גלורי.   לימוניו� – אג'נטה, בלטלרד, מיי� בלו. ורד – גולד� גייט, לובלי רד,

אבלנז'. ליזיאנטו� – רוזיטה לב�, רוזיטה כחול. גיב�נית – פרפקטה. 
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הערות: 1. יעילות רבה יותר תושג ברי�ו� מניעה מאשר ברי�ו�י� על נגיעות קיימת. יש 
לר�� כדי כי�וי מלא של הנו� לש� השגת הדברה טובה. למרווחי הרי�ו� יש חשיבות 

גדולה בהצלחת ההדברה ולכ� אי� לעבור את מרווח הזמ� הקבוע בטבלה. 
שילובי: בפלפל נית� לשלבו ע� התכשיר: רידומיל גולד נוזלי. 

בגמר השימוש:
ניקוי המר��: יש לשטו� את מיכל המר�� במי� ודטרגנט. מלא מעט מי� ודטרגנט 

במיכל המר�� והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט יעברו בכל המערכת. יש להקפיד 
שמי השטיפה לא יזרמו לשדות מעובדי�, למקורות מי� או לבריכות דגי�. לא ירוק� אד� 

ולא יגרו� לכ
 שירוקנו תכשירי� או שאריותיה� ממתק� הרי�ו�, ממיכל אי�ו� או 
ממתק� אחר אל מקור מי� בי� במישרי� ובי� בעקיפי�. עלה נפח מתק� הרי�ו� כאמור על 

150 ליטר, לא יעשו ריקו� ושטיפה כאמור אלא במתק� שטיפה.
�ילוק תשטיפי: אי� לרוק� ולשטו� תכשירי� או שאריות ממתק� רי�ו�, ממיכל אי�ו� 

או ממתק� אחר אל הקרקע, אל בריכות דגי� ואל מקורות ומקווי המי� למיניה�. יש 
ל�לק תשטיפי� בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת ה�ביבה, כגו�: רי�ו� בשטח 

חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפ�ולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית: ע� גמר הטפול, יש לרחו� היטב את הגו� בפרט את החלקי� שהיו 

גלויי� בעת הרי�ו� ולהחלי� בגדי�. יש לכב� את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד 
המג� בעזרת דטרגנט.

כני�ה מחדש לשטח: אפשר להיכנ� לשטח/גידול המטופל לאחר 12 שעות מרי�ו� 
התכשיר. בכני�ה אל השטח ביו� הרי�ו� יש להג� על הרגליי�, פלג גו� עליו� והזרועות 

ע� ביגוד �טנדרטי לשימוש ע� תכשירי� להגנת הצומח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות 
יש לאוורר 12 שעות נו�פות בשיטות המקובלות לפני כני�ה מחדש ללא ציוד מג� אישי.

אח�נה: לאח�� את התכשיר באריזתו המקורית במח�� נעול המיועד לאח�ו� חומרי 
הדברה, מחו� להישג יד� של ילדי� ואנשי� בלתי מו�מכי�. חומר עוד� יש להחזיר 

למח�� מיד בתו� הרי�ו� ואי� להשאירו בשדה.
תכשיר שנשפ�: תכשיר שנשפ
 יש לשפו
 חול או נ�ורת, לא�ו� ולהעביר לאתר 

פ�ולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטו� 3 פעמי� ולהו�י� את מי השטיפה 

לתר�י� במיכל המר��. אח“כ יש למעו
 אות� ולהשליכ� לפח אשפה. בכל מקרה אי� 
לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקו� מוצל 
 ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע“י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהו
בעיניי, יש לשטו� במי� זורמי� נקיי� במש
 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של 

זיהו העור, רח� במי� ו�בו� את המקו� שנפגע.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי“ח רמב“� טלפו� מ�‘: 7771900–04.

תנאי מכירה: אנו אחראי� לכ
 שמוצר זה תוא� את המפרט הכימי של תווית האריזה 
ומתאי� למטרות המוצהרות על גבי התווית, א
 ורק כאשר דר
 השימוש בו נעשית בהתא� 
שימוש  במקרי� של  אינה חלה  לעיל,  כאמור  אחריותנו,  שימוש רגילי�.  בתנאי  להוראות, 
בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילי� או 
בתנאי� שאינ� ניתני� לצפייה על ידנו. במקרי� מעי� אלה, חלה האחריות במלואה על קונה 

המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.   

480 ®

Disarm® 480 SC
 מדביר מחלות בגידולי פלפל ופרחי

Fluoxastrobin מכיל: 480 גר� בליטר
היתר: חומרי דילול והרטבה.

3082 :�יווג: IV (מ�וכ�)              מ�‘ או“

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

קרא בעיו� את התווית לפני השימוש והקפד על יישו� א� ורק על פיה

לידור אלמנט� בע“מ, ת.ד. 116 רמת השרו� 4710002. טל: 03-7606222 
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