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תכשיר למניעת מכות שמש בתפוח עץ מהזן גרני סמית
מכיל:
 2.5%תחמוצת אבץ
 95%חומרים דוחי קרני שמש ובלתי פעילים
 2.5%חומרים לשיפור השטיפה מהפרי
דרגת רעילות) IV :מסוכן(
מס‘ או“ם :לא מסווג
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻘﻁ  -ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ

מס‘ רשיון האגף להג“הצ וביקורת/91 :ה.צ1158 .

מס‘ אצווה:

תכולה 10 :ק“ג

תאריך עדכון06.2018 :

הוראות שימוש
ˆ אמצעי זהירות
• בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת התרסיס ויישומו(
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ,נעלי עבודה סגורות,
כפפות גומי ) ,(EN 374/3משקפי מגן )(EN 166
ומסיכת חצי פנים ) (EN 140עם מסנן משולב
) (EN 14387מסוג .ABEK-1 P3
• הימנע משהייה בענן התרסיס.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה.
ˆ אזהרות לסביבה:
• אינו רעיל לדבורים.
ˆ הכנת התרסיס:
מלא את המרסס עד חציו במים ,ערבב את כמות
התכשיר הדרושה בכלי עם מעט מים ובחש היטב
עד לקבלת עיסה אחידה ,הוסף למרסס את העיסה
וכמות הדבק הדרושה והשלם את יתרת המים תוך
כדי בחישה מתמדת.
ˆ ציוד הריסוס
מרסס מפוח:
פומיות D4 :מפזר  25או קונג‘ט .X- 6
לחץ.PSI 80 :
מהירות נסיעה 2.5 :עד  3.5קמ“ש.
ריסוס רובים:
משתמשים בפומיות  AYH - 20או בפומיות
קרמיות בעלות תפוקה דומה .בגמר העבודה
שטוף היטב את המרסס וציוד הריסוס.
הגידול מועד הטיפול המינון נפח תרסיס
לדונם הערות
והזן
 %מנפח בליטר
תפוח מועד א‘ -מאי  160 - 120 10יש להוסיף
מהזן
*דבק
גרני סמית מועד ב‘-
בשיעור
שלושה ריסוסים
 0.5%מנפח
עוקבים בהפרש 10 - 6
התרסיס.
של חודש.

אבקה רטיבה

בגמר השימוש
ˆ 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.
ˆ 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.
ˆ הגנה אישית בגמר העבודה
בגמר העבודה התרחץ היטב במים וסבון ,ידיים וחלקי
גוף שבאו במגע עם התכשיר והחלף בגדים.
ˆ כניסה מחדש :מיידית.
ˆ אחסון
אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול
המיועד לחומרי הדברה ,הרחק מהישג ידם של ילדים,
אנשים בלתי מוסמכים וממזונות האדם והבהמה.
ˆ טיפול בתכשיר שנשפך
תכשיר שנשפך ,יש לכסות בחול או בנסורת.
ˆ טיפול באריזות ריקות
אריזה שנתרוקנה יש להשליך לפח אשפה.
ˆ עזרה ראשונה
במקרה של מגע עם העור שטוף היטב במים וסבון.
במקרה של מגע בעיניים שטוף היטב בזרם חלש של
מים זורמים במשך  15דקות ופנה לרופא .במקרה של
בליעה ,לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.
ˆ מידע לרופא
מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות,
ביה“ח רמב“ם04-7771900 :
הודעה חשובה :כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם .עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע
גורמים רבים שאינם בשליטתנו ,כגון מזג אויר ,סוג הקרקע ,תנאי הגידול ,אופן
האחסנה ואופן השימוש במוצר .לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק,
ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

* תוספת הדבק חשובה ,אולם אין להוסיף דבק כאשר הפרי לא
נשטף בבית אריזה המצויד במתקן שטיפה עם מים חמים.
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