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לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

מיוצר ע"י חברת Sharda, India
מיובא ומשווק ע"י אגרולב כימיקלימ בע"מ ,המחלקה החקלאית
נתנ אלתרמנ  ,27רעננה | טלפונ | 09-7601510 :פק09-7461498 :

תכולה 5 :ליטר

כללי :טופסטאר הנו קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי
מקבוצת הסטרובילורינים.
אזהרה :התכשיר מסוכן בבליעה וכן עלול לגרום לגירוי
בעיניים ובעור.
אמצעי זהירות ומיגון :התכשיר מסוכן לבריאות ,נהג בו
בכול אמצעי הזהירות הנהוגים בעת עבודה עם חומרי הדברה.
בזמן הטיפול בתכשיר המרוכז ובזמן הריסוס יש ללבוש בגדי
עבודה ארוכים הכוללים שרוולים ארוכים ונעליים סגורות,
כפפות גומי (לפי תקן  )EN-374/3ומשקפי מגן אטומים
(לפי תקן  .)EN-166המנע משהייה בענן התרסיס ,אין לאכל,
לשתות ולעשן בזמן העבודה .המנע ממגע התכשיר בעור,
בעיניים ובבגדים.
אזהרות לסביבה :התכשיר מסוכן לדגים ולבעלי חיים
מימיים ,אינו רעיל לדבורים.

אופן היישום:

הכנת תרסיס :נער היטב את הבקבוק לפני השימוש ,ערבב
את הכמות הדרושה של התכשיר בחצי דלי מים ובחש עד
קבלת עיסה אחידה .מלא את מיכל המרסס במים עד
מחציתו ,הכנס את התערובת ,הפעל את מערכת הבחישה
והוסף את יתרת המים .יש להכין את כמות התכשיר הדרושה
לריסוס .אין להשאיר את התערובת למשך הלילה במיכל
המרסס .1 .בירקות יש להקפיד על מרווחים של  7-10ימים
בין טיפול לטיפול.
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד המרסס :שטוף את מיכל המרסס והצינורות במים,
מלא את המיכל במים ודטרגנט ,הפעל את המרסס כדי שמי
הדטרגנט יעברו בכול הצנרת והפומיות של המערכת .לבסוף
שטוף במים נקיים .הקפד ששאריות התרסיס או מי השטיפה
לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקווי מים.

גידול

מחלה

ריכוז או מינון
סמ"ק/ד

נפח תרסיס
ליטר/דונם

טיפול אחרון
(ימים לפני אסיף)

הערות

הדרים:
קליפים
(מינואלה)

כתמי חלפת (אלטרנריה
אלטרנטה)

0.075%

300-400

לא יאוחר מסוף
חודש מאי

שני טיפולים
בלבד

בצל

כימשון השקעים
(סטמפיליום) ,וכשותית הבצל

50

20-30

15

עגבנייה

קמחונית

50

30-80

15

חלפת (אלטרנריה סולני)

25

20-35

15

מק-שורש (ריזוקטוניה)

100

10-30

120

גפן

כשותית

0.05%

עד נגירה

15

קימחון הגזר

קימחון הגזר

25-50

20-35

15

תפוא"ד

הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס רחץ את גופך
במים וסבון והחלף בגדיך .יש לכבס את הבגדים בנפרד .אין
ללבוש בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש :לא לפני חלוף  4שעות מהריסוס .בבתי
צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות 12
שעות נוספות לפני כניסה מחדש.
אחסון :שמור את התכשיר באריזה מקורית סגורה במחסן
קריר ,יבש ומאוורר היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה .מנע
הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון .סגור היטב
מיד לאחר השימוש והקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון,
מספוא ,ומחוץ להישג ידם של ילדים או בני אדם שאינם
מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש לספוג בנסורת או בחול,לאסוף
באמצעות מטאטא ויעה ללא מגע ידיים .תכשיר שנשפך,
או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הנו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.

טיפול בפס הזריעה
במהלך הזריעה

טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה לפחות  3פעמים
או במתקן שטיפה בלחץ מים ,שפוך את התשטיף אל מיכל
המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך למיכל
האשפה או לאתר פסולת מורשה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים
זורמים במשך  15דקות לפחות עם עיניים פקוחות .במקרה
של בליעה קרא לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי להרעלות
04-8541900
תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של התכשיר משוכנעים
ביעילותו ,אולם מאחר ואין באפשרותנו לפקח על אופן
השימוש בו ,אין אנו אחראים לכול התוצאות והנזקים
העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתכשיר זה ,הן לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כול אופן שימוש אחר.

