הוראות שימוש:
מומלץ לרסס בשעות הקרירות של הבוקר או הערב .אין
לרסס כשהטמפרטורה מעל  30מ"צ או כשהתחזית היא
שהיא צפויה לעלות בשלושת הימים הקרובים.

הגנה אישית בגמר העבודה:
בגמר הריסוס רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים
וסבון והחלף בגדים ,בגדים שהזדהמו יש לכבס בנפרד
במים חמים ובסבון.

אזהרות:

מועד כניסה מחדש:

התכשיר מגרה עור ועיניים ומזיק בבליעה.

אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך  24שעות
לאחר היישום.

לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל ,חבוש כיסוי לשיער,
נעל נעליים גבוהות וסגורות .הרכב משקפי מגן )לפי תקן
 (EN-166וכפפות גומי )לפי תקן .(EN374/3

אחסון:
אחסן התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ,קריר
ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק מהישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים.

טיפול בתכשיר שנשפך:

אמצעי זהירות ומיגון:

סכנה לסביבה:
הכנת תרסיס:
מלא את מיכל המרסס ,הכולל בוחש מכני ,עד מחציתו
במים ,הפעל את מערכת הערבול ,הוסף את הכמות החסרה
יש להמשיך בערבול עד סוף פעולת הריסוס.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס :בגמר השימוש יש לרוקן את מיכל הריסוס
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים ,אחר
כך יש לשטוף המרסס וכול 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 ומקוי מים למיניהם .יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת
הסביבה כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.
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גרגרימ רחיפימ

תכשיר שנשפך ,פג תוקף ,או שהתקלקל בזמן אחסון ,הנו
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת
חובב.
טיפול באריזות ריקות:
השלך אריזת התכשיר לפח אשפה.

עזרה ראשונה:
הגש לנפגע רק אם בהכרה שתי כוסות מים וקרא לרופא.
אם חדר לעיניים שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15
דקות ופנה לרופא .במקרה מגע עם העור רחץ המקום
שנחשף במים וסבון.

מידע לרופא:

WG

קוטל פטריות להדברת קימחונ
ואקרית החלודה של ההדר.
תכשיר המכיל גופרית 80%
גרגרימ רחיפימ WG

מס' טלפון של המרכז למידע בהרעלות04-8541900 :

דרגת רעילות) IV :מסוכן(

הגידול

פגע

מינון :ריכוז
ב%-

נפח תרסיס
ליטר לדונם

מרווח
הטיפולים
)ימים(

הדרים

אקרית חלודה
של ההדר

0.75%

במרסס מפוח:
250-400
ברנדל:
800-1000

7

אפרסק
נקטרינה

קימחון
האפרסקן

משמש

קימחון
המשמש

טיפול אחרון
לפני קטיף
)ימים(

הערות

מס' או"ם :לא מסווג קבוצתM2: FRAC :
קרא בעיון את כול התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד

3

מספר רישיון הגה"צ/16 :ה.צ4341/
0.5%

עד נגירה
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3

ריסוס עד לשלב
פקע ורוד

תכולה 5 ,10 :ק"ג
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