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רכישת התכשיר בהיתר מיוחד
מהשרותים להגנת הצומח ולביקורת
מסוכן לבריאות

הוראות שימוש:

אזהרות:
 .1התכשיר רעיל מאוד בבליעה ובנשימת האבק שלו.
 .2אין לפזר רוש 80-בחצרות ,ליד בתי מגורים ,על דרכים ,בפארקים ובגני שעשועים .אין לפזרו בגדולים חקלאיים חסויים .יש להשתמש בתכשיר זה בשטח חקלאי
פתוח בלבד .אין לפזר רוש 80-ברצועה שרוחבה לפחות  80מטר ממבנים.
 .3אין לפזר רוש 80-בערמות בשטח.
אמצעי זהירות ומיגון:
* אסור לגעת ברוש 80-בידיים ! לבש כפפות מגן בכל שימוש בתכשיר * .אסור לאכול או לעשן בעת פיזור הפתיון * .מנע מגע של אנשים בלתי מוסמכים )בעיקר
ילדים( ,חיות בית ,עופות ובהמות עם החומר * .לבש כפפות )לפי תקן  * .(EN-374/3יש להשתמש בנשמית  FFP3להגנה על דרכי הנשימה משאיפת אבק התכשיר.
סכנות לסביבה :התכשיר עלול להיות רעיל למינים מסויימים של ציפורים וחיות בר אחרות בסביבה .המנע מזיהום מקורות מים ע"י התכשיר.
אסור להכניס בעלי-חיים לרעיה לשדה שפוזרו בו הפתיונות המורעלים עד חלוף שנה ממועד הפיזור.

אופן היישום:

לתשומת לב !!!
 .1בתבואות חורף  -יש לסיים את הפיזור לא יאוחר מחודש לפני הקציר .אין להשתמש בתכשיר בגידול חיטה לזרעים.
 .2במספוא  -יש לסיים את הפיזור לא יאוחר מ 14-יום לפני הקציר.
 .3אין לפזר גרגרי רוש 80-בגדולים בשלבי התפתחות מתקדמים ,כאשר יש חשש לזיהום התוצרת על ידי הגרגרים.
 .4אין לבצע פעולה אגרוטכנית )חרישה ,קלטור ,השקיה ,אבוק וכוי"ב(  4-3ימים לפני פזור הפתיון ולאחריו.
 .5יש לפזר את רוש 80-במזג אויר יציב ,ללא גשם.
 .6יש להמתין  10ימים לפני בצוע פעולה חוזרת )אם יש צורך בכך(.
 .7יש להשתמש בתכשיר זה בשטח פתוח בלבד.
עכברי שדה:
א .כשמספר חורי העכברים קטן ונוף הצמחים אינו מכסה אותם ,פזר את הגרגרים בתוך החורים ועל ידם באמצעות כפית בכמויות הבאות :לנברן השדה  8-6גרגרים,
למריון מצוי  12-10גרגרים ,לעכבר מצוי  5-4גרגרים.
ב .בשטחים עם אוכלוסיית עכברים גדולה )מעל  50חורים לדונם( או כשהנוף מכסה את השטח ,יש לפזר  300-250גרם פתיון לדונם ) 8-6גרגרים למ"ר( באמצעות
מפזרת ידנית ,מדשנת צנטריפוגלית או מטוס.
ג .בשטחים עם מריון מצוי יש לפזר את רוש 80-בפסים ברוחב  10-5מ' לפחות ,במרחק של  30מ' בין פס אחד למשנהו.
מינון התכשיר בתוך הפס  300-250גרם ל 1000-מ"ר.
ד .בשטחי בור יש לפזר רוש 80-בפס שרוחבו כ 50-מ' לנברן ו 75-מ' למריון ,בגבול השדות המעובדים.
חולד )חפרפרת( :לאיתור המחילה יש לנעוץ בקרקע במרחק  30ס"מ סביב שולי תלולית החולד ,בדקר עשוי ברזל עגול ,בקוטר  12-10מ"מ .נועצים עד עומק  30ס"מ.
לאחר איתור המחילה משלשלים כפית גרגרי רוש 80-,שולפים בזהירות את הדקר ,סותמים את הפתח בכדור אדמה לחה .חוזרים על הפעולה ליד כל תלולית טריה.

בגמר השימוש:

ניקוי הציוד :יש לשטוף היטב את הכלים.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הפיזור יש לרחוץ היטב את הידיים במים ובסבון .יש לרחוץ את הגוף הגוף במים עם סבון ולהחליף בגדי העבודה בבגדים נקיים.
הפרד בגדי העבודה מכביסה רגילה בעת הכיבוס.
אחסון :יש לשמור את התכשיר בפח סגור ,במחסן נעול ,מוצל ,יבש ומאוורר היטב ,המיועד לחומרי הדברה .הרחק את התכשיר ממזון ,מספוא ,מהישג ידם של ילדים
ומאנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר :גרגירים שנשפכו ליד מקומות מילוי למכונות הפיזור ,יש לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת התכשיר לפח האשפה .אין להשאיר אריזות ריקות בשטח.
עזרה ראשונה :במקרה של הרעלה יש להפנות מיד לבית חולים ,בלוית תוית התכשיר או אריזתו ,או דוגמא של הגרגרים המורעלים.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות.04-7771900 :
הודעה חשובה :היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצויין בתוית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התוית ,אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר
נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים .אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתוית  ,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 .במקרה וקיים ספק כלשהו ,יש להתקשר לחברתנו ,כמצוין בתוית זו.
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