
SC תרכיז רחיף
Pyridaben 'מכיל: 100 ג'/ל
קוטל אקריות בתפוח

 )III( דרגת רעילות: מסוכן לבריאות
מס' או«ם: 3082 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 19 / ה«צ / 4503
קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

מיוצר ע«י: Schirm GmbH, גרמניה עבור Nissan, יפן

מספר סדרת ייצור:

Nexter 10_1L_27.5x14.5cm_10.7.19
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המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500, 
טל': 08-6308000; פקס': 08-6308001

תכולה: 1 ליטר

כללי: נקסטר 10 הינו קוטל אקריות הפועל בעיקר על דרגת הבוגר של האקריות. התכשיר 
יעיל נגד מספר קבוצות של אקריות. לתכשיר משך פעולה ארוך יחסית.

אזהרות: מזיק בבליעה, עלול להיות קטלני בשאיפה.
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל 
עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה 
על השיער, כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים )תקן EN-374/3(, מסיכת פנים שלמה 
)תקן EN-136( עם מסנן מסוג ABEK-P3 )תקן EN-14387( להגנה על דרכי הנשימה.

מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס 
או את אדי התכשיר. הימנע ממגע במי השטיפה בזמן רחיצת ציוד הריסוס. שטוף ידיים 

ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.
סכנות לסביבה: 

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום 
להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים 

ולמקורות מים.
רעילות לדבורים: התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של 
דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים 

פורחים סמוכים.

הוראות שימוש
ציוד הריסוס: ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי מזיקים.

הכנת התרסיס: יש למדוד את הכמות המתאימה של התכשיר ולשפוך אותה למכל המרסס 
המלא  כדי חציו במים. אח"כ יש למלא את המרסס תוך כדי ערבול.

הריכוז המזיקהגידול
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ימי המתנה בין 
ריסוס לקטיף

אקרית אירופית,  אקרית תפוח**
צהובה של עצי פרי נשירים

150–200 לפי 0.2
גודל העצים

7

* בהתאם לאופן הגידול ולגודל הנוף.
** בתפוח ניתן ליישם עד 2 ריסוסים בעונה.

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב נקסטר 10 בתכשירים אחרים.

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.

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 גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. 

את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.
כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני 

חלוף 48 שעות ממועד הריסוס. 
אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית 
במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מאור שמש ישיר, ממצרכי 

מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך 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: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה לפח האשפה. 
עזרה ראשונה: 

במקרה של מגע בעיניים – יש לשטוף מיד את העיניים במים נקיים במשך 15 דקות 
לפחות ולפנות לרופא. 

במקרה של מגע בעור – יש להסיר בגדים מזוהמים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו 
במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה לרופא.

במקרה של שאיפה – העבר את הנפגע לאוויר צח. אם אינו נושם – הנשם מלאכותית. 
פנה לרופא.

במקרה של בליעה – אין לגרום להקאה. יש לשטוף את הפה במים )רק אם הנפגע 
בהכרה(. פנה מייד לרופא. 

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בי"ח רמב"ם: 7771900–04

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.

נקסטר 10  
Nexter نكستیر 


