
 .(IV דרגה) רעילות התכשיר: מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג. 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש.
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מס' 80/הצ/420

הוראות שימוש:                                                                                                                                                     תאריך עדכון התווית: 3.17
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 חולצה ומכנסיים ארוכים, נעל 
נעלי עבודה וחבוש כיסוי לשיער. השתמש בכפפות ובמשקפי מגן (תקן EN-166). אין לפזר על צורכי מזון ושתיה. 

אין לעשן לכול או לשתות בכל משך יישום החומר.
סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים ולבעלי חיים. אין לאפשר כניסת בעלי חיים לשטח בו פוזר החומר.

אופן היישום: 
המינון: לדונם בפיזור מהקרקע ומהאויר: 1.0 - 1.5 ק"ג.

הערה: בכרוב ובחסה בתקופת האסיף יש להקפיד ולפזר את הפתיון בין השורות ולמנוע נפילת הגרגירים בין עלי 
הצמחים. בליאטריס ועדעד, יש לפזר הספסן על הקרקע מתחת לעלווה.

הפיזור: פזר בכל שעות היום: אחרי ההשקיה, או אחרי גשם. אין צורך להרטיב את הגרגרים. חזור על הטיפול 
במקרה התחדשות ההתקפה. פזר ברצועות מגן מסביב לחלקות, למניעת פלישת זחלים משדה סמוך. פזר ביד 

(עם כפפה) בכינור זריעה, מפזרת דשן צנטריפוגלית או במטוס.
שים לב! לשם קבלת תוצאות טובות רצוי לפזר את הפתיון על שדה לח, רטוב או אחרי טל.

בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה: רחץ את הגוף עם מים נקיים וסבון.

אחסון: שמור התכשיר במחסן נעול, קריר, מאוורר ויבש, המיועד לחומרי הדברה. הרחק את התכשיר ממזון, 
מספוא, מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. 

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או התקלקל, יש לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר 
הפסולת הרעילה.

טיפול באריזות ריקות: אריזות ריקות השלך לפח האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה הרעלה, פנה לרופא והצג לפניו תווית זו. 

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: 20 ק"ג

מס' אצווה:

% 15 פלואוסיליקט הנתרן  : ל י כ מ
% 85 סובין + חומרים אכילים נוספים         

פתיון גרגרי המכיל כמיליון גרגרים בק"ג
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