
(IV דרגה) דרגת רעילות: מסוכן
III :מס' או"ם: 2775    קבוצת סיכון: 9    קבוצת אריזה

קרא בעיון את התווית לפני השימוש.
מס' רשיון השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות: 91/הצ/1148

מס' רשיון לחקלאות אורגנית: 00/הצ/7069

הוראות שימוש:
אמצעי זהירות ומיגון: יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה. המנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר 

עימו בידיים ו/או בעיניים.
הכנת התרסיס: שים בכלי עזר את הכמות הדרושה של האבקה הרחיפה והכן תרחיף עם כמות קטנה של מים. מלא את מיכל המרסס עד 

מחציתו ותוך בחישה, הוסף את התרחיף ואת כמות המים החסרה.
אופן היישום:

מכיל:
77% Cu(OH)2 הידרוכסיד הנחושת

(אקויולנטי ל-50% גרם נחושת מתכתית).

היצרן: בעל הרשיון ומפיץ בלעדי:

גרמניה

אבקה רחיפה לקטילת גורמי מחלות צמחים

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב פונגורן 50 עם תכשירי הדברה אחרים.

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 הבתאם 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: לאחר ריסוס או לפני אכילה, שתיה או עישון יש לרחוץ ידיים וחלקי גוף גלויים. יש לכבס את הבגדים בנפרד עם 

תום הריסוס.
אחסון: שמור את התכשיר במחסן נעול, במקום יבש, המיועד לחומרי הדברה. הרחק את התכשיר ממזון, מספוא, מאנשים בלתי מוסמכים 

ומהישג ידם של ילדים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת. יש לאסוף לכלי אטום עד לפינויו לאתר 

פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: השלך את אריזת התכשיר לפח האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של חשיפת העור, יש לרחוץ את המקום. לאחר פגיעה בעיניים, צריך לשטוף אותן במים זורמים במשך 20-15 דקות. 
במקרה של בליעה פנה לרופא והצג בפניו את התווית.

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 לרבות גידולים חסויים שאינם מותרים 
במפורש 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.

מכיל:     1     ק"ג מספר אצווה:

תאריך עדכון תווית: 2/17
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בעגבניה, כאשר הנוף מפותח, אפשר להשתמש בנפח 
תרסיס גבוה יותר. 

המינון הגבוה מומלץ בחלקות בהן הנגיעות בעבר היתה 
גבוהה. 

ריסוס ראשון בראשית אוקטובר והשני בסוף דצמבר. ***
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