
22.04.20  Kaligreen_1kg, size: 13x19.7 cm_(Side: A)

המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרון, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

 (IV) דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 96/ה"צ/1419
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רישיון מס': 7463
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP מס': 11030

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולה: 1 ק"ג

 SP אבקה מסיסה

קוטל פטריות
למניעת מחלות בירקות

)KHCO3( מכיל: 80% אשלגן דו-פחמתי

Kaligreenקליגרין

מס' סדרת ייצור :

מיוצר ע"י: חברת .OAT Agrio Co Ltd, יפן

פיסקת אחריות: 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.

-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط 
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הוראות שימוש:
אזהרות: מזיק בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש 
בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם 
סרבל עמיד לכימיקלים, כובע, מגפי גומי, מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה )תקן EN-140( עם 
מסנן )תקן EN-14387( מסוג ABEK-P3, משקפי מגן אטימים מהצדדים )תקן EN-166(, כסיות גומי עמידות 
לכימיקלים )תקן EN-374/3(. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. הימנע 
מלנשום את התרסיס או את אבק התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון. 

סכנות לסביבה: קליגרין אינו רעיל ליצורים החיים במים ולדבורים.
הכנת התרסיס: את הכמות השקולה של התכשיר מערבבים בכלי נפרד ושופכים למכל המרסס המלא 
עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. הקפד על עירבול מתמיד במהלך היישום.

אופן היישום:
התחל לרסס מיד עם הופעת סימני המחלה. הריסוסים יימשכו במירווח של 7-5 ימים, כל עוד יש 

פעילות של גורם המחלה. 
יש לדאוג להרטבה מלאה של העלווה.

נפח התרסיסהמינון  או הריכוזהמחלההגידול
)ל'/ד'(

טיפול אחרון 
לפני קטיף )ימים(

100 ג'/ד' קימחון הדלועייםמלפפון
או ריכוז 0.1% 

כאשר נפח התרסיס
100 ל'/ד' ויותר

)1( 100-603 קימחוניתעגבנייה
קימחון תות השדהתות שדה

)1( בחקלאות קונבנציונלית יש להוסיף משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025% מנפח התרסיס )2.5 סמ"ק לכל

10 ליטר תרסיס(.
בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות  לסילוק תשטיפים. 
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט )רצוי בתכשיר אול-קליר אקסטרה(. את 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. 
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל 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 בחמת חובב. 
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו 

לתרסיס. בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה כל עוד לא 
התייבש התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות 

לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן, נעול ויבש המיועד לאיחסון חומרי הדברה. 

מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק התכשיר ממזון וממספוא. 
טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. 
תכשיר שהתפזר, 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 המרסס ולהשליך את 

האריזה לפח האשפה.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, שטוף מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות. 

במקרה של בליעה, פנה לרופא והצג בפניו תווית זו.   
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

Kaligreenקליגרין كاليچرين

המשרד: מתחם גדות אגרו, קדרון, ת"ד 555, קדרון 7079500 
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

22.04.20  Kaligreen_1kg, size: 13x19.7 cm_(Side: B)
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