תרכיז רחיף
Ringo
קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים

מכיל metominostrobin 202 :גרם בליטר
(E)-2-methoxymino-N-methyl-2-(2phenoxyphenyl)acetamide

דרגת רעילות התכשיר :מסוכן לבריאות )דרגה (III
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מס' /03הצ1657/
כללי :רינגו קוטל את הפיטריות על ידי עיכוב תהליך הנשימה .יעילות מירבית תושג כטיפולי מניעה,
אך התכשיר גם בעל פעילות מרפאת.

מספר או"ם :לא מסווג
תאריך עדכון התוית12.17 :

הוראות שימוש:

אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה ועלול לגרות את העיניים והעור.
אמצעי זהירות ומיגון :יש ללבוש בגדי מגן ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים ,כפפות גומי )לפי תקן  ,(EN-374/3משקפי מגן
אטומות מהצד )לפי תקן  ,(EN-166נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי השיער ,בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס .יש
לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה .אין לעשן ,לאכול ,או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים .ועלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות
מים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס עד מחציתו ,נער היטב את בקבוק התכשיר ,הפעל את המערבל ,מזוג את כמות התכשיר
הדרושה והשלם את כמות המים החסרה.
אופן הישום:
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הערות

תתכנה צריבות קלות בעלים.
טיפולי מניעה.
טיפולי מניעה.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל 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 ריסוס ,ממיכל
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.
הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף
בגדים .בגדים שזוהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.
מועד כניסה מחדש :אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך  24שעות לאחר
היישום .בבתי צמיחה ובמנהרות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות,
לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במחסן נעול ,קריר ויבש ,המיועד
לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .המנע
מאחסון התכשיר באור השמש.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הנו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך יש לספוג בעזרת
חול או נסורת ולהעביר לכלי אטום עד לפינוי לאתר הפסולת הרעילה.
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 :אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות ,גידולים שאינם רשונים
בתווית ,זנים חדשים ,בתנאי מזג אויר קיצוניים .ובתנאי שימוש בלתי רגילים  -במקרים הנ"ל לא תהיה
אחריות על היצרן והמפיץ.

מכיל:
המפיץ ובעל הרשיון:

לטיפול מניעה במופע אביבי בלבד.
תתכנה צריבות קלות בעלים.
נפח התרסיס בהתאם לצפיפות
הנוף.

) (1בזנים :פנטזיה ,ארקטיק סנו ,רד רובי ,פלבור טופ AC,15 ,סוולינג .כדי לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת התפתחות גזעים
עמידים לו ,אין לרסס ריסוסים עוקבים; אין לרסס יותר מ 2-ריסוסים לעונה.
שילובים :בגפן ,ניתן לשלב עם סיפרין; בעגבנייה ניתן לשלב עם מייטקלין; בהתאם לתווית התכשיר המשולב.
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