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אקרימקטין

®

® ACRIMECTIN

תרכיז מתחלב

קוטל אקריות וחרקים
עידכון תווית6/16 :

מכיל 18 :ג'/ל' Abamectin

דרגת רעילות :מסוכן לבריאות ) | (IIIמס' או"ם2903 :
רישיון השירותים להגנת הצומח מס'/01 :ה"צ1636/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' אצווה:

מכיל 1 :ליטר

תאריך ייצור:
מיוצר ע"י ,Agro Chemie :הונגריה
משווק ע"י:

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת"ד  ,555קדרון 7079500
טל' ,08-6308000 :פקס'08-6308001 :
המחסן :רח' מבוא הספנים ,אשדוד .טל' ,08-8533844 :פקס'08-8527124 :
הערה :מוצר זה המסופק על ידינו הוא בעל איכות מעולה ואנו מאמינים שהוא מתאים לתפקידו.
עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע גורמים רבים שאינם בשליטתנו ,כמו תנאי מזג האוויר,
סוג הקרקע ,תנאי הגידול ,תנאי אחסון המוצר ואופן השימוש בו .לפיכך ,לא נוכל להיות אחראים לכל
תוצאה או נזק ,ישירים או עקיפים ,אשר ייגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את המפעל.

כללי :אבמקטין מופק ממיקרואורגניזמים שוכני קרקע .התכשיר חודר לרקמות
הצמח (טרנסלמינרי) ופועל בעיקר דרך מערכת העיכול ,בעל פעילות נמוכה
במגע .אבמקטין משפיע על מערכת העצבים של החרק באזור המקשר בין
עצב לשריר .אבמקטין מגביר מוליכות ממברנות ליוני כלור באתרים בהם
המוליך העצבי הוא  .GABAהתמותה חלה  7-4ימים לאחר הריסוס .אין לרסס
בשעות האור והחום.

מניעת עמידות :אין לתת יותר מ 2-ריסוסי אקרימקטין
בשנה בהדרים ,בכותנה ובאגסים 3 .ריסוסים בעגבניה,
פלפל ,חציל ,מלפפון ,מלון ,אבטיח ,תות שדה ,כרפס,
פרחים וצמחי נוי ,ובשום אופן לא יותר מ 2-ריסוסים
רצופים.
הוראות שימוש :להדברת אקריות רסס כאשר יש סימנים
ראשונים של אקריות בשטח .להדברת זבוב המנהרות ,טפל
כאשר קיימת תעופת בוגרים או כאשר נראות מנהרות
ראשונות או עקיצות ראשונות .במידת הצורך חזור על
הטיפול .דאג לכיסוי טוב בתרסיס של כל חלקי הצמח.
רסס את התכשיר בפומיות מתאימות ובנפחי תרסיס
שיבטיחו כיסוי מלא של נוף הגידול .מנע רחף לגידולים
שכנים ,למאגרי מים ולבריכות דגים.
אזהרות :גורם לגרוי עיניים זמני .רעיל כאשר נקלט
דרך העור או דרך מערכת הנשימה .עלול לגרום לריגוש
(אלרגיה) במגע עם העור .מזיק בבליעה.
אמצעי מיגון נחוצים :בזמן הריסוס והטיפול בתכשיר
השתמש כפפות לטקס (גומי) עמידות לכימיקלים .הרכב
מסכת מגן .לבש סרבל מלא או בגדי עבודה עם שרוולים
ומכנסיים ארוכים עמידים לכימיקלים .נעל נעליים גבוהות.
אמצעי זהירות :יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם
לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
השתמש באופן שימנע רחף ולא יפגע בעובדים או
באנשים אחרים .הימנע ממגע של התכשיר המרוכז או
התרסיס בעור הגלוי ,או בעיניים .יש להימנע מלהימצא
בענן התרסיס .אין לנשום את ענן התרסיס או לנקות
דיזות סתומות בנשיפת פה .אין לאכול ,לשתות או לעשן
בזמן הריסוס או בזמן טיפול בחומר .אין להחזיק בבגדי
העבודה סיגריות או דברי מאכל .לאחר הריסוס ולפני
אכילה ,שתיה או עישון ,רחץ היטב את ידיך וגופך במים
חמים ובסבון והחלף את כל בגדיך .כבס בגדיך בטרם
תלבש אותם מחדש.
אזהרות סביבתיות:
רעילות לדגים :החומר רעיל לדגים ולאורגניזמים מימיים
אחרים ,אל תזהם מקווי מים ומקורות מים כלשהם.
רעילות לדבורים :החומר רעיל לדבורים במגע ישיר ,רסס
רק בשעות שתאפשרנה התייבשות טיפות התרסיס לפני
התחלת פעילות הדבורים.
הכנת התרסיס :מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס.
מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים ,הפעל את
המערבל ,הוסף את התכשיר תוך כדי ערבול מתמיד,
והשלם את כמות המים כנדרש .רסס את התרסיס מיד
לאחר גמר הכנתו ,אל תשאיר חומר במיכל המרסס
לשעות הלילה.
שילובים :אין ליישם אקרימקטין בשילוב עם שמן לפחות
חודש לאחר ריסוס עם התכשירים פולפאן או מרפאן.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל
מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר
כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .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 מים 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.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס יש לשטוף
במים ובסבון את ציוד המגן שנחשף לתרסיס.
כניסה מחדש :אין להכנס לשטח המרוסס עד
להתיבשות התרסיס .אין להכנס לשטח המרוסס
ללא הגנה מתאימה טרם חלפו  24שעות מהריסוס.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום
נעול קריר ,מאוורר ויבש ,המאושר לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים
ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחי.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת
או בחול ,לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת
רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון
הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת
הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב,
לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה ‰ :במקרה של הרעלה יש לקרוא מיד
לרופא ולהשכיב את הנפגע במקום מוצל ,באויר צח,
במידת הצורך דאג לפעולות החייאה עד לבוא הרופא,
החלף את בגדי העבודה המזוהמים ,וכסה את הנפגע
בשמיכה נקיה .הצג בפני הרופא את תוית התכשיר
 ‰במקרה של מגע התכשיר בעור ,יש לשטוף היטב
בשפע של מים לפחות  15דקות .במקרה של גרוי
מתמשך ,פנה לרופא .רחץ במים ובסבון חלקי גוף
שנחשפו לחומר  ‰אם חדר חומר לעיניים ,שטוף אותן
בזרם מים חלש במשך  15דקות ופנה לרופא  ‰במקרה
של בליעה אין לגרום להקאה ,יש להעביר את הנפגע
לטיפול רפואי באופן מיידי.
מידע לרופא :מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות
בי"ח רמב"ם ,חיפה הוא.04-8541900 :

טבלת שימוש :רסס בהתאם להוראות המופיעות בטבלה ,אין לרסס בעת רוח ובשעות האור והחום.
הגידול

המזיק

גיבסנית ,ציפורן ,לימוניום,
ליזיאנטוס ,פיטוספורום

אקרית אדומה

ורד ,גרברה ,סולידגו,
מגינית
גרברה ,חרצית
גיבסנית

מינון (ס'/ד') ריסוס אחרון
לפני הקטיף
או ריכוז
(ימים)

הערות
תוספת שמן אולטרה-פיין  ,1%נפח
תרסיס הנדרש לכיסוי נוף הצמחים
לא פחות מ 50-ל'/ד'.

0.05% ,50

0

אקרית אדומה

0.05% ,50

0

בוורדים לא פחות מ 100-ל'/ד'.

מנהרן העורקים ,מנהרן החממות
מנהרן העורקים ,מנהרן החממות
אקרית אדומה ,אקרית חלודה
מנהרן העורקים ,מנהרן החממות
מנהרן העורקים ,מנהרן החממות
אקרית אדומה
אקרית אדומה

0.1% ,100
0.1% ,100
0.05% ,50
0.1% ,60
0.1% ,60
0.05% ,50
0.05% ,50

0
0
3
3
7
3
7

יש להוסיף  1%שמן אולטרה-פיין.

פלפל ,מנטה ,פטרוזיליה

אקרית אדומה

0.05% ,50

3

אבוקדו

אקרית האבוקדו

0.05%

7

גפן

עש האשכול ,אקרית הפקע

0.075%

7

אגס

פסילת האגס ,אקרית אדומה

0.1%

7

אקרית אירופית ,אקרית אדומה

0.1%

7

עש מנהרות ההדר

0.03%

אקרית החלודה של ההדר
אקרית החלודה של ההדר

0.03% ,130
0.015%

7

חציל ,עגבניה
תפוח אדמה
תות שדה
מלון ,אבטיח ,מלפפון

תפוח
הדרים
(פרדס צעיר והחלפת זן)
הדרים
הדרים – ריסוס עם רנדל

יש להוסיף  1%שמן אולטרה-פיין.
אין לרסס בימים חמים שבהם צפויה
טמפ' מעל  29מעלות.
יש להוסיף  1.75%שמן אולטרה-פיין.
יש לשלב אולטרה-פיין בריכוז .0.5%
אין להוסיף אולטרה-פיין לאחר שלב
הפריחה.
נפח תרסיס כנדרש לכיסוי הנוף ,אך
לא פחות מ 150-ל'/ד' .אין לשלב עם
שמן מחשש לצריבות.
הריסוס יהיה בנפח תרסיס של 350
עד  500ל'/ד' .יש להוסיף  0.5%שמן
אולטרה-פיין או לבנולה.

