מרק בורדו אולטרא
גרגרים רחיפים )(WG

מכיל 40% :נחושת בצורת Tri-Basic Copper Sulphate

קוטל מחלות

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות התכשיר :מסוכן )דרגה (IV

מס' או"ם 3077 :קבוצת סיכון 9 :קבוצת אריזהIII :

רשיון לחקלאות אורגנית/08 :הצ.7344/
תאריך עדכון התווית12/17 :
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס /11הצ4123/
כללי :מרק בורדו אולטרא הינו תכשיר המכיל את הקומפלקס הייחודי הקיים במרק בורדו הקלאסי אך בריכוז גבוה יותר.
התכשיר בעל תוארית ייחודית המתמוססת בקלות ,אינה גורמת לסתימות בפומיות או נזק למרסס ובטוחה בריסוס גם על הנוף.
מרק בורדו אולטרא מיועד לקטילת טווח רחב של מחלות.
הוראות שימוש:
אזהרות :מזיק בבליעה .יש להימנע ממגע עם 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 מאוד לדגים וליצורים שוכני מים .עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס עד מחציתו והפעל את המערבל ,הוסף את כמות התכשיר הדרושה תוך כדי ערבול
והשלם את כמות המים החסרה ,תוך כדי בחישה מתמדת .יש להמשיך ולבחוש בזמן הריסוס.
אופן היישום :אין להשתמש בתכשיר כאשר המים חומציים.
ריכוז ) (%או נפח התרסיס יישום אחרון לפני
הערות
המזיק
הגידול
מינון )גרם/ד'( )ליטר/ד'(
האסיף)ימים(
בהתאם לפוטנציאל הנגיעות
עין טווס 0.2% – 0.15%
זית
יש לרסס את המחצית התחתונה של העץ
ריקבון חום
הדרים
0.25%
כתמי חלפת
אפרסק,נקטרינה,
טיפולים מונעים מדי  14-5יום ,בהתאם
שקד ,דובדבן מתוק ,סלסול
לעצמת הנגיעות ,או לפני אירוע גשם מעל
0.25%
עלים
משמש ,שזיף
 5מ“מ.
0.25%
גרב התפוח
תפוח
טיפולים מונעים מדי  14-5יום ,בהתאם
עד נגירה
לעצמת הנגיעות ,או לפני אירוע גשם מעל
 5מ“מ .אין לרסס יותר מ 2-ריסוסים לעונה.
גרב האגס
אגס
0.25%
ריסוס עם תחילת הפריחה:
טיפולים מונעים מדי  7-5יום ,בהתאם
חירכון
7
לעצמת הנגיעות ,או לפני אירוע גשם מעל
 5מ“מ .אין לרסס יותר מ 2-ריסוסים לעונה.
טיפולים מונעים מדי  14-5יום ,בהתאם
כשותית הגפן
לעצמת הנגיעות ,או לפני אירוע גשם מעל
 5מ“מ.
יש לרסס  2ריסוסים :הראשון מזמן
גפן
0.25%
עד נגירה
ההתעוררות ,עד אשר השריגים באורך של
זרוע מתה
 10ס"מ והשני כשאורך השריגים 50 – 20
ס"מ .ריסוסים במועדים הללו יקטינו את
הנגיעות במחלה.
תפוח אדמה:
יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים.
תפוח אדמה,
 30ליטר/ד‘
 400גרם/ד‘
כימשון
עגבנייה)(1
עגבניה:
עד  100ליטר/ד‘
טיפולים מונעים מדי  14-5יום ,בהתאם
גזר,
40-20
קימחון הגזר 400-300
לעצמת הנגיעות ,או לפני אירוע גשם מעל
פטרוסילינון,
גרם/ד‘
 5מ“מ.
שמיר
35
 500גרם/ד‘
אפונה ,שעועית) (2חלזונות
) (1יש לטפל לפני הופעת הנגיעות .יש לרסס בהפרש של שבוע לפני השקיה או המטרה ,או לאחר ארוע גשם מעל  50מ“מ.
) (2יש לטפל עם הופעת נגיעות .יש לרסס שני ריסוסים בהפרש של שבוע או לאחר השקיה או גשם מעל  50מ“מ .במידה והנגיעות
מתחדשת ,יש לטפל פעם נוספת .יש לכלול בטיפול את עשבי הבר שבשולי החלקה.
שילובים :באגס ,בחקלאות קונוונציונאלית בלבד ,ניתן לשלב עם סטרנר .אין לשלב מרק בורדו אולטרא עם תכשירים אחרים.
בגמר השימוש:
כניסה מחדש :אין להיכנס לשטח המטופל ,ללא בגדי מגן ,עד להתייבשות התרסיס .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר
 12שעות נוספות בשיטות המקובלות ,לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
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 :בגמר הריסוס רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים .בגדים שנזדהמו יש לכבס
בנפרד במים חמים ובסבון.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,במחסן נעול ,קריר ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שהתפזר :תכשיר שהתפזר ,פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב .תכשיר שהתפזר ,שאב או טאטא לתוך מיכל אטום ,עד להעברה לאתר הפסולת הרעילה.
טיפול באריזות ריקות :יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס .השלך אריזת התכשיר לפח האשפה.
עזרה ראשונה:במקרה של בליעה ,החש את הנפגע בדחיפות למרכז הרפואי הקרוב .הצג בפני הרופא תווית זו .אם חדר החומר לעיניים,
שטף 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 :
היצרנים והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצוין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התווית ,אך ורק כאשר אופן השימוש
בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים .אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתכשיר לרבות גידולים חסויים שאינם מותרים במפורש
בתווית ,גידולים שאינם רשומים בתווית ,זנים חדשים ותנאי מזג אוויר קיצוניים .היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר
שלא לפי הוראות תווית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים .במקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד.
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