
אזהרות:
החומר רעיל בבליעה, במגע עם העור והעיניים ובשאיפה. 

בעת מגע עם אש משחרר גזים רעילים.
אמצעי זהירות ומיגון:

מנע מגע עם העור והעיניים והימנע משאיפת החומר. לבש 
כיסוי  וחבוש  עבודה  נעלי  נעל  ארוכים,  ומכנסיים  חולצה 
 .(EN-166 (תקן  מגן  ובמשקפי  בכפפות  לשיער. השתמש 
אין לפזר על צורכי מזון ושתיה. אין לעשן לכול או לשתות 
אין  ושתיה.  מזון  צורכי  על  החומר.לפזר  יישום  משך  בכל 

לעשן לכול או לשתות בכל משך יישום החומר.
סיכון לסביבה:

מפיזור  להמנע  יש  מים.  וליצורי  לדגים  רעיל  גן  ספסן 
התכשיר קרוב למקורות מים כולל ברכות נוי.

גן לקטילת זחלים, ערצבים וחגבים
בגינת הנוי.

קרא את התווית בעיון לפני השימוש

מכיל: פלואוסיליקאט הנתרן 15%

מכיל 500 גרם

הערות:
מהאריזה  ישירות  הקרקע  על  התכשיר  את  לפזר  יש   *
טל,  לפני  או  לחה  קרקע  על  לפזר  מומלץ   * המקורית. 
מייד  להשקות  צורך  אין  גשם.  או  השקייה  אחרי  אחה“צ, 
של  חזקה  התקפה  של  במקרה   * התכשיר.  פיזור  לאחר 
לפזר  מומלץ  לכך,  ובנוסף  שנית.  לפזר  מומלץ  המזיק, 
זחלים  פלישת  למניעת  הגינה  גבולות  לאורך  מגן  רצועות 

מגינות שכנות.

לשטח  להכניס  אין  הפיזור:  לאחר  לגינה  מחדש  כניסה 
המטופל בעלי חיים וילדים כל זמן שהגרגרים נראים.

יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש. יש  איחסון: 
לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במקום נעול, יבש, 
קריר ומאוורר, הרחק ממזון לאדם וחי וממגע ילדים ובעלי 

חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך: מומלץ לאסוף ולפזר בגינה ו/או 

בדשא. ניתן גם לאסוף לשקית אשפה פלסטית אטומה, 
לסגור היטב ולהשליך לאשפה.

טיפול באריזות ריקות: אין להשתמש באריזות שימוש 
חוזר. יש להכניס את האריזה הריקה לשקית אשפה 

פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.
בהרעלות.  לטיפול  המרכז  לרופא:  ומידע  ראשונה  עזרה 

ביה“ח רמב“ם טל. 04-7771900
היצרן:

מספר אצווה: 

פתיון גרגירי לקטילת
זחלים, ערצבים וחגבים 

בגינת הנוי

ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404
טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550

הוראות שימוש:

מינוןגידול מזיק

גן הנוי
15-20 גרם ל-10 מ“ר

20-50 גרם ל-10 מ“ר ערצבים וחגבים

אגרוטיס, פרודניה,
לפיגמה,

תולעת הגדוד

מספר רשיון הגה“צ: 97/הצ/1010
  IV דרגת רעילות: מסוכן

מספר או“ם: לא מסווג
תאריך עדכון התווית: 5/2018


