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רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת מס' 06/הצ/1859
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.

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 
15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים 

ובסבון.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

.
כללי: אקסמייט הינו קוטל אקריות מקבוצה ייחודית. בתכשיר פועל במהירות ולמשך זמן ארוך יחסית. יעיל על כל דרגות האקריות. כולל על ביצים. בגלל מנגנון הפעולה הייחודי שלו, החשש שאקרימייט 
יצור עמידות צולבת עם קוטלי אקריות אחרים הוא קטן. אקרימייט בטוח לאויבים הטבעיים שנבדקו ולכן ניתן לשלבו בממשק הדברה משולבת. בבדיקה שנערכה ע“י ”ביו-בי שדה אליהו בע“מ“ נמצא 

כי התכשיר אינו פוגע האקריות הטורפות פרסימיליס.
הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר גורם לגירוי קל בעיניים. עלול לגרום לנזק בחשיפה של העור.
אמצעי זהירות ומיגון: אין ליישם את התכשיר באזורי מגורים או מסביב להם. המנע ממגע התכשיר עם העיניים, העור והבגדים. יש ללבוש בגדי מגן מלאים, וכפפות בלתי חדירות לכימיקלים ולמים 

בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי ההדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.  
סכנות לסביבה:  

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד מחציתו, נער היטב את אריזת התכשיר. הוסף את כמות התכשיר הדרושה, הפעל את המערבל והשלם את כמות המים החסרה, תוך כדי בחישה מתמדת.
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גיבסנית

אופן הישום:  אין לרסס בתכשיר יותר מפעמיים בעונה. אין לטפל בתכשיר באם רמת הנגיעות עולה על 5 אקריות לעלה. יש להשתמש במרסס מפוח בלבד.
מהירות הנסיעה במטע לא תעלה על 2.2 קמ"ש ובירקות ופרחים לא תעלה על 5.5 קמ"ש.

שילובים: בעגבנייה ניתן לשלב אקסמייט עם מיקרוטיול. במילון ניתן לשלב אקסמייט עם איפון. בפלפל ניתן לשלב אקסמייט עם רינגו ומיקרוטיול.

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 ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר הריסוס התרחץ היטב במים וסבון והחלף בגדים. בגדים 

שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 12 שעות לאחר 

הריסוס.
אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר, מוצל, מאוורר ויבש, 
ולהמנע מחשיפה לשמש   35-50  c יש לאחסן בטמפ'  המיועד  לאחסון חומרי הדברה. 

ישירה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
הנו  בזמן האחסון,  או שהתקלקל  פג תוקפו  טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, 
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך ספוג בעזרת חול או 

נסורת והעבר למיכל אטום, עד להעברה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ 
מים. שפוך את מי השטיפה אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך 

אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
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 15 דקות 

ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.
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III :מס‘ או“ם: 3082   קבוצת סיכון: 9  קבוצת אריזה
 (IVדרגה) דרגת רעילות התכשיר: מסוכן
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