קוטל פטריות
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מרקו

مارکو Marco

גרגרים רחיפים ()WG

קוטל מחוללי מחלות בגפן ובעצי פרי

מכילCaptan 80% :

כללי :מרקו הינו קוטל פטריות מקבוצת הפתאלמידים ,המיועד להדברת מחוללי
מחלות בגפן ובעצי פרי .התכשיר פועל על מספר אתרים ובמספר אופנים ,דבר
המקשה על התפתחות העמידות של גורמי המחלה לחומר פעיל זה.
אין לרסס בתכשירי שמן  6שבועות לאחר יישום מרקו.
אזהרות :התכשיר רעיל מאוד בנשימה! מזיק בבליעה ,התכשיר קורוסיווי,
גורם לנזק חמור ובלתי הפיך לעיניים ועלול לגרום נזק חמור מאוד בנשימה ,ולגירוי
במגע עם העור .התכשיר חשוד כמסרטן.
אמצעי זהירות ומיגון :יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול
בתכשירי הדברה להלן :שימוש בבגדי עבודה ארוכים ,סרבל עמיד לכימיקלים ,נעלי
עבודה סגורות ,כובע לכיסוי ולהגנה על השיער ,כפפות (תקן  ,)EN‑374/3משקפי
מגן עם אטימה מהצד (תקן  ,)EN‑166מסיכת חצי פנים (תקן  )EN‑140עם מסנן
(תקן  )EN‑14387מסוג  .ABEK-P3מנע מגע של התכשיר עם העור ,עם העיניים
או עם הבגדים .אל תשאף את אבק התכשיר .אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת
הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה:
רעילות ליצורים החיים במים :רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות .מנע
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
רעילות לאויבים טבעיים :התכשיר רעיל לאויבים הטבעיים.
הוראות שימוש :יש להתחיל בטיפולים מונעים טרם הופעת המחלה ולהמשיך
לרסס כל עוד קיימים תנאים מתאימים להתפתחות המחלה .הריסוסים יינתנו בכלי
יישום מומלצים בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות וחדירה מירבית לנוף הצמחים.
הכנת התרסיס :ערבב את הכמות הנחוצה של מרקו עם כמות קטנה של מים עד
קבלת תמיסה אחידה .שפוך בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים
הדרושה ,תוך כדי בחישת המערבל ומוסיפים את יתרת המים .להכנת התרסיס
יש להשתמש במים שפירים .אין להשהות את תמיסת הריסוס במכל המרסס.
אין להשתמש בגידולים הנמצאים בעקה .בכל מקרה של ספק התייעץ עם איש
מקצוע.

הגידול

המחלה

הריכוז בריסוס עד יישום אחרון לפני
להרטבה מלאה
קטיף/בציר (ימים)

אפרסק,
נקטרינה

חלדון הגלעיניים ,סלסול
עלים

0.15%

7

שקד ,משמש,
שזיף

חלדון הגלעיניים

0.15%

7

זרוע מתה

0.15%

7

גפן

()1

( )1בגפן יש ליישם עד לתחילת פריחה.

הערה :המוכר אחראי לכך ,שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית
האריזה ,ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם
להוראות בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה
הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים ,או בתנאים שאינם
ניתנים לצפייה ע”י המוכר .במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד .כל אחריות
אחרת ,ישירה או עקיפה ,אינה חלה על המוכר.
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תפוח

גרב התפוח

0.15%

7

513201920015001

אופן היישום:

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט.
את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .הקפד ששאריות
התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו בריכות דגים או מקורות מים.
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 ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר השימוש החלף בגדים וכבסם בנפרד ,רחץ
היטב את כל גופך במים ובסבון.
כניסה מחדש לשטח המטופל 48 :שעות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה ,במקום קריר ויבש .יש
לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שהתפזר או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון הינו כפסולת מסוכנת .יש לאוספו (רצוי בשואב אבק תעשייתי) ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך את האריזות לפח
האשפה.
סימני הרעלה :אדמומיות ,דמעות בעיניים וגירוי העור .אם הנך חש באחד
מהתסמינים הללו ,פנה מיד לרופא.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים -יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15-
 20דקות .יש להסיר עדשות מגע אחרי  5דקות של שטיפה ולאחר מכן להמשיך
לשטוף .פנה לרופא.
במקרה של בליעה -פנה מיד לרופא .אם ניתן יש לתת כוס מים .אין לגרום להקאה
ללא הנחיה מרופא .אין לתת לאדם מחוסר הכרה או מפרכס ,כל דבר דרך הפה.
במקרה של שאיפה -העבר את הנפגע לאיזור מאוורר .פנה לרופא.
במקרה של מגע בעור -הסר בגדים מזוהמים ושטוף בהרבה מים במשך 20-15
דקות .פנה לרופא.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות .ביה”ח רמב”ם חיפה,
טל.04-7771900 :

