
דרגת רעילות: מסוכן )IV( | מס' או"ם: 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 78/ה"צ/122
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T-3 הינו אבקת השרשה המשמשת  כללי: הורמוריל 
להשרשת ייחורים עשבוניים וחצי מעוצים.

אזהרות: מזיק בבליעה. התכשיר עלול לגרום לגירוי בעור, 
בעיניים ובדרכי הנשימה.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש 
בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם 
שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר 
עמיד לכימיקלים )ניטריל( לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, 
משקפי מגן )תקן EN-166(, מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי
)EN-14387 ( עם מסנן משולב )תקןEN-140 הנשימה )תקן

מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר עם העור, עם 
העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את אבק התכשיר. אסור 
לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה: 
רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל ליצורים 

החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח 
בסביבה המימית. מנע זרימה לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים. 
הוראות שימוש

1. את הכמות הדרושה של התכשיר יש להעביר לכלי
מתאים.

לסטנדרטים בהתאם  ויפים  בריאים  ייחורים  בחר   .2
המקובלים בצמח שברצונך להשריש.

3. אם הייחור אינו טרי, ערפל את קצוותיו.
4. טבול את הקצה התחתון של הייחור בתכשיר.

5. סלק את עודף אבקת התכשיר ע"י ניעור הייחור לתוך
המכל.

6. שתול במצע השרשה.
7. בגמר העבודה יש לאסוף את שארית התכשיר שבכלי

העבודה ולפנות לאתר פסולת רעילה.

  Indole Butyric Acid 0.3% + Thiabenadazole 5% :מכיל

T-3HORMORIL
هورموريل

אבקת השרשה
וקוטל פטריות

תכולה: 500 גרם

-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 

DP אבקה

מיוצר ומשווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תנאי מכירה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים 
מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי 
לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים 

או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

רשימת הצמחים בהם מומלץ השימוש בהורמוריל 
T-3: ביגוניה, גיבסנית, ורד, חרצית, סיגלית, פיטוניה, פלוקס, 

ציפורן וקולאוס.
בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הטבילה: נגב היטב את המכל ששימש לטבילת 
הייחורים בנייר סופג. שאריות תכשיר שנותרו בכלי העבודה 

יש לאסוף ולפנות לאתר פסולת רעילה.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף 
בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש 

לכבס בנפרד משאר הכבסים.
אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן 
את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש 
המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מאור שמש ישיר, 
מצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי 

מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר יש לכסות בחול או בנסורת, 
לאספו לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר 
שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו 
כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות:  יש לנער היטב את השאריות 
שבאריזה לתוך מכל הטבילה ולהשליך את האריזה לאשפה.

עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפה, העבר את הנפגע 
לאוויר צח. פנה לרופא • במקרה של מגע בעור, יש להסיר 
מיד בגדים ונעליים מזוהמים ולרחוץ את איברי הגוף 
שהזדהמו בהרבה מים. פנה לרופא • במקרה של מגע 
בעיניים, יש לשטוף מיד את העיניים במים נקיים במשך 
15 דקות ולפנות לרופא • במקרה של בליעה, אין לגרום 
להקאה. אם הנפגע בהכרה שטוף את פיו בהרבה מים. 
אין לתת שום דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. פנה 

לרופא והצג בפניו תווית זו. 
מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, 

בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 7771900–04.

תכולה: 500 גרם
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HORMORIL
هورموريل T-3

אבקת השרשה
וקוטל פטריות

מס' סדרת ייצור:

® = הורמוריל הינו סימן מסחרי רשום של חברת מרחב אגרו בע"מ

DP אבקה

מיוצר ומשווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001


