לחקלאות תק(CS) .

הוראות שימוש:

אזהרות :תכשיר על בסיס זרחן אורגני .החומר מסוכן בבליעה ,בשאיפה ובמגע עם העור.
התכשיר גורם לגירוי במגע עם העור ,העיניים ובנשימה .התכשיר עלול לגרום לריגוש במגע
עם העור.
AGRI.
אמצעי זהירות ומיגון :מותר להשתמש בחומר ,ביישום בגידולים המורשים ,רק במרחק
מעל  100מטרים ממבנים .יש להשתמש בציוד מגן אישי מלא שכולל בגדי עבודה ארוכים
)מכנס וחולצה( עם סרבל עליהם  ,כובע  ,נעלי עבודה  ,כפפות נאופרן לפי תקן ,374/3
משקפי מגן ומסיכת פנים שלמה )לפי תקן  (EN-136עם מסננן משולב לפי תקן  EN-14387מכיל:
מסוג Abek2p3להגנה על דרכי הנשימה .אין לעשן ,לאכול ,או לשתות בעת השימוש  240גר' בליטר כלורפיריפוס-אתיל
בתכשיר .מורשים להשתמש בחומר רק עובדים שקבלו הדרכה על תכונות החומר והסיכונים
0-0, diethyt 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
ממנו ,מכירים את הוראות התווית ועובדים על פיהן.
סכנות לסביבה :רעיל מאד ליצורי מים .עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח ק ו טל נ מ ל י ם ז ר ח ן א ור ג נ י
לסביבה המימית .יש להקפיד ששאריות התרסיס ומי השטיפה לא יזהמו שדות
מעובדים ,בתוארית נוזלית מיקרוקפסולרית
בריכות דגים ומקורות מים .התכשיר מסוכן לבעלי חיים ביתיים ולבהמות .יש להרחיקם
כללי :פנפוס לחקלאות הוא תכשיר זרחן אורגני בתוארית
מהאזור המטופל ,כל עוד החומר פעיל.
רעיל מאוד לדבורים ולחרקים מועילים .באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל של מיקרוקפסולות בתרחיף מימי ,המשחררות לאט ,עם
איסור מוחלט ליישם תכשיר זה ,יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים .הזמן ,באופן מבוקר ,את החומר הפעיל.
הכנת התרסיס :יש להשתמש בציוד ריסוס רגיל ,אך אין להשתמש במסננים הקטנים מ
במעט יחודו של פנפוס לחקלאות הוא בפעילותו השארתית.
 300מיקרון .נער היטב את המיכל לפני השימוש .מהל את כמות התכשיר הדרושההתכשיר מעכב את פעילות האנזים כולין אסתראז.
מים והוסף למיכל המרסס המלא בכמות המים הרצויה ,תוך כדי ערבול מתמיד.
אופן הישום :יש לרסס את הגזע עד לגובה  0.5מ' ואת הקרקע )נקיה מעשבים( ברדיוס רעילות התכשיר :מסוכן )דרגה (IV
של  0.5מ' מסביב לעץ .יש להקפיד שענפי העץ לא יגעו בקרקע .למניעת יצירת גשר
יש מספר או"ם3082 :
למעבר נמלים ,במידה וקיימים קורדונים ו/או תמיכה מכנית אחרת לעץ או לשיח,
להמנע קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לרסס גם אותם .יש לרסס בחלקה על קרקע חשופה ,נקיה מעשבים ומעלים .יש
מפגיעת התרסיס בפירות .השימוש רק בחלקות המושקות בטיפטוף או בכאלה שהגזע
אינו נרטב מההשקיה .אין לרסס בסמוך לגשם .
נפח תרסיס
ימי המתנה
הנגע ריכוז
הגידול
מריסוס
)ליטר/ד'(
רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' /04הצ1740/
אפרסמון) ,(1הדרים)(1
30 - 25
תאריך עדכון התוית12/17 :
עד נגירה
אבוקדו)(1
נמלים 1%
3
)כיסוי מלא של
גפן) ,(2רימון) ,(2זית)(2
הגזע(
מנגו)(1

50 - 30

הערות (1) :מהנטיעה (2) .מגיל שנתיים.
שילובים :בהעדר מידע ,אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.
מס' אצווה:
מכיל 5 / 1 :ליטר

ת.ד 4002 .פתח-תקוה 4959404
טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :
www.rimi.co.il

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס :בגמר הריסוס ,יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
ואביזריו במים עם דטרגנט ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס .חזור
על הפעולה עם מים .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן
ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים
ואל מקורות ומקווי מים 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 :בגמר הריסוס רחץ היטב במים ובסבון
והחלף בגדים .את הבגדים יש לכבס היטב במים חמים ובסבון
בנפרד.
מועד כניסה מחדש :אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות
מלאה של פני הקרקע והעצים.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ,קריר
ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,ספוג בעזרת חול או
נסורת ואחסן בכלי אטום עד להעברה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים
או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס.
נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה החש את הנפגע בדחיפות
למרכז הרפואי הקרוב .הצג בפני הרופא תווית זו .אם חדר החומר
לעיניים ,שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא.
במקרה מגע התכשיר עם העור ,רחץ את המקום שנחשף במים
ובסבון.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.04-7771900 :

אזהרה :היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצויין
בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התוית ,אך ורק כאשר אופן השימוש
בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים .אין להשתמש בתכשיר
לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות ,גידולים שאינם רשומים בתוית,
זנים חדשים ובתנאי מזג אויר קיצוניים .היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים
שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תוית זו או בתנאי שימוש
בלתי רגילים .במיקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד.

