24.3.14 Mancostar_Powder_10kg, size: 30x30cm

מנקוסטר

®
MANCOSTAR WP

א"ר

مانكوستار

עידכון תווית3/14 :

אבקה רטיבה

קוטל פטריות למניעת מחלות
בתפוח אדמה ובעגבניה
מכילMancozeb 80% :
דרגת רעילות :מסוכן )(IV
מס' או"ם3077 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/13 :ה"צ4157/

מיוצר ע"י ,Huzhou Rong Sheng Agrochemical :סין

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת"ד  ,555קדרון  .70795טל' ,09-9611111 :פקס'09-9611120 :
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כללי :מנקוסטר א"ר הינו קוטל פטריות פרוטקטנטי רחב טווח אופן היישום:
מקבוצת הדיתיוקרבמטים.
גידול

הוראות שימוש:
אזהרות :גורם לגירוי במערכת הנשימה .עלול לגרום לריגוש
(אלרגיה) במגע בעור.
אמצעי זהירות ומיגון :יש לנקוט את אמצעי הזהירות הנדרשים
בריסוס תכשירי הדברה .בעת הריסוס ובעת הטיפול בחומר יש
ללבוש בגדים מבד עם שרוולים ומכנסיים ארוכים .יש לנעול מגפי
גומי .יש להגן על הידיים באמצעות כפפות פוליויניל כלוריד (.)PVC
יש להרכיב מסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן ברמת P3
ומשקפי מגן לעיניים .אין לנקות פומיות סתומות בנשיפת פה.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת המגע עם התכשיר.
סכנות לסביבה :רעיל מאוד ליצורים החיים במים .עלול לגרום
להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .התכשיר
אינו רעיל לדבורים.
הוראות שימוש :יש להתחיל לטפל במניעה לפני הופעת סימני
נגיעות ראשונים במחלה .הריסוסים יינתנו בכלי הישימה המומלצים,
בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.
הכנת התרסיס וביצוע הריסוס :את הכמות השקולה של
התכשיר מערבבים במים בכלי נפרד ושופכים למיכל המרסס
המלא עד מחציתו במים .תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת
המים .הקפד על ערבול מתמיד במהלך הישימה.

תפוח
אדמה

פגע

מינון או נפח תרסיס
(ל'/ד')
ריכוז
 250ג'/ד'

חלפת
הסולניים  250ג'/ד'
עגבניה
0.25%

טיפול אחרון

לפני אסיף (ימים)

50-20

3

עד 100
 100ויותר

5

שילובים :בתפוח אדמה ניתן לשלב מנקוסטר עם קורזייט
או עם ביופילם.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס ,יש לרוקן את מיכל המרסס
משאריות התרסיס ,בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים (ראה
להלן) .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 ומקווי המים למיניהם .יש לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה,
כגון :ריסוס בשטח חקלאי (בהתאם לייעוד שבתווית) ,שימוש
חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :מיד בגמר הריסוס יש להתקלח
במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים .בגדי ריסוס מזוהמים
יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

מס' אצווה:

מכיל 10 :ק"ג
כניסה מחדש לשטח המטופל :אין להיכנס לשטח המרוסס
ללא הגנה מתאימה ,בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף
הצמחים.
אחסון :שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית ,במקום
מוצל ,מוגן ,מאוורר ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה.
הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים .הקפד לבל
יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא .יש להגן על
התכשיר מאור ומלחות ,ממקור חום ומאש.
במקרה של התפזרות התכשיר :אסוף תכשיר שהתפזר
(רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי) לכלי סגור .יש להימנע
ככל האפשר מיצירת ענן אבק .לתכשיר שהתפזר ,שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת
החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת התכשיר שהתרוקנה
לפח האשפה.
עזרה ראשונה • :במקרה של מגע בעור :יש להסיר בגדים
מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון .פנה
לרופא אם הופיע גירוי • במקרה של מגע בעיניים :יש לשטוף
את העיניים במים נקיים למשך  15דקות לפחות ולפנות לרופא
• במקרה של בליעה :יש לשתות שתי כוסות מים .אין לגרום
להקאה .פנה לרופא מיד • במקרה של שאיפת התכשיר:
העבר את הנפגע לאוויר צח .קרא לרופא.
מידע לרופא :במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי"ח רמב"ם,
חיפה .טל'.04-8541900 :

