מילבנוק ת.מ.
ג.ר.
בויסטין 50

בגמר העבודה
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים.

MILBEKNOCK E.C.

BAVISTIN 50 DF

הגנה אישית בתום העבודה :התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש
בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן בויסטין במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל
יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ותכשירי הדברה אחרים.
שמור את החומר באריזה המקורית.
חומר שנשפך :צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
השמדת אריזות :השלך את אריזות הריקות למכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בחלקי גוף גלויים צריך לרחוץ במים
נקיים ובסבון .במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית
חולים רמב”ם 04-8541900

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו ,אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש
בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

בויסטין  50ג.ר.

BAVISTIN 50 DF

מספר האצווה ותאריך הייצור מופיע על גבי האריזה

קרא את התווית משני צדי האריזה לפני השימוש

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.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מחלות בגידולים חקלאיים
גרגירים רחיפים

מכיל:

CARBENDAZIM 50%

השאר חומרי דילול והרטבה
מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/73 :הגה"צ120/

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :הטלפון של המרכז להרעלות בבית חולים רמב”ם 8541900-04

מיוצר ע”י חברת

BASF

גרמניה

תכולה:

1
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דרגת רעילות
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אזהרות :שימוש בתכשיר לא לפי התווית או חשיפת יתר עלול לפגוע
בפוריות ,לנזק לעובר המתפתח או לנזק לחומר הגנטי .לא לשימוש ע”י
נשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות ומיגון :לבש כפפות עמידות לכימיקלים ומשקפי מגן בעת
הטיפול בחומר המרוכז ובריסוס .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן
העבודה .הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.
סכנות לסביבה :החומר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכת טווח בסביבה המימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הוראות השימוש :ניתן להשתמש בבויסטין בגידולים בשטח הפתוח
ובגידולים חסויים.
הדברת קישיונייה גדולה :הפטרייה פעילה במשך חודשי החורף ,פוגעת
בגבעולים ,בעלים ,בפרחים ,ובפירות.
לחות גבוהה וצפיפות רבה בגידול מסייעים להתפתחות המחלה ,כמו כן
יש חשיבות רבה לרמת הנגיעות שהייתה בגידול הקודם.
שטח שהיה נגוע בעבר במחלה רצוי לחטא כדי לקטול את הקישיוניות
בקרקע .במשך עונת הגידול ניתן למנוע את הנגיעות ע״י ריסוסים
בבויסטין מהתחלת הפריחה ואילך .ניתן למנוע במידה מסוימת את חדירת
הפטרייה בגבעולים ע״י הגמעת תרסיס בויסטין בקרקע ליד הצמחים.
ציוד וכיול :ניתן להשתמש במרסס גב המצויד בבוחש או במרסס מוטורי
נגרר או מורכב על טרקטור המצויד במוט ריסוס או מפוח עם מערבל אשר
יופעל במשך הכנת התרסיס ובמשך הריסוס .משתמשים בכל המערכת
במסננים בני  50שילובים (מש) ,לפני הריסוס מכיילים את המרסס.
אופן הכנת התרסיס :מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים ,הפעל את
הבוחש .הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של הבויסטין למכל
תוך כדי בחישה .השלם את כמות המים החסרה והמשך להפעיל בחישה
עד תום הריסוס.
שילובים :בויסטין ניתן לשילוב עם מרבית קוטלי החרקים ,קוטלי
האקריות וקוטלי המחלות.
אין לשלב בויסטין עם מרק בורדו ומרק קליפורני .בשילוב עם תרכיז
מתחלב צריך להכניס תחילה את הבויסטין למכל המרסס ולאחר מכן
להוסיף את התרכיז המתחלב .לפני ריסוס בכל שילוב צריך לבדוק בטיחות
השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

הגידול

המחלה

עגבנייה ,פלפל ,חציל

קימחונית ,קישיונייה  40גרם
גדולה

סלרי
מלפפון ,קישוא ,מלון
מלפפון
חסה
תות-שדה
אגס

תפוח עץ

כתמת
(צרקוספורה),
קישיונייה גדולה
קישיונייה גדולה
ריקבון הכתר
בדלועיים (פוזריום)
קישיונייה גדולה
קימחון תות-השדה,
קישיונייה גדולה
גרב האגס,
במטעים בהם לא
התפתחה עמידות

שזיף,
משמש ,שקד

גרב התפוח,
במטעים בהם לא
התפתחה עמידות
ריקבון חום
(מוניליה)

פרחים כללי

קישיונייה גדולה

סייפן

מגלת (פוזריום)

מינון לדונם או ריכוז

מרווחי הריסוס

נפח התרסיס

אחת ל 7-ימים

 50-20ל׳/ד׳.
בעגבניות בהדליה
עד  100ל׳/ד׳.

 80גרם
 40גרם
 80גרם

אחת ל 14-ימים
אחת ל 7-ימים
אחת ל 14-ימים

 40גרם
 80גרם

אחת ל 7-ימים
אחת ל 14-ימים

 0.2גרם לשתיל

שבוע לאחר שתילה ,אחר כך כל
שבועיים
אחת ל 14-7-ימים
אחת ל 7-ימים

 80גרם
 80גרם

 50-20ל׳/ד׳.

7

 50-20ל׳/ד׳.
במלפפונים בהדליה
עד  100ל׳/ד׳.
הגמעה בנפח של
( 0.25ל׳/שתיל)
 50-30ל׳/ד׳.
 50-30ל׳/ד׳.

7

 0.05%-0.03%הריכוז הגבוה בתחילת העונה -מהלבלוב עד סוף
יינתן עם הופעת הנגיעות
אפריל כל  10-7ימים .בהמשך העונה-
מסוף אפריל עד סמוך לקטיף כל 14-10
ימים
 200-100ל׳/ד׳ לפי
אחת ל 14-7 -ימים מראשית הלבלוב
0.05%-0.03%
גודל ונפח העצים

 200-100ל׳/ד׳ לפי
גודל ונפח העצים

 40גרם
 80גרם

טפול ראשון עם ראשית הפריחה
והלבלוב .ריסוס שני לפי הצורך כעבור
 10ימים.
אחת ל 7-ימים
אחת ל 14-ימים

0.05%

0.06%
 60גרם

אחת ל 10-ימים
אחת ל 7-ימים

טיפול אחרון
לפני האסיף
(ימים)
7

 150-100ל׳/ד׳
 50-20ל׳/ד׳
מעל ל 100-ל׳/ד׳
 30-20ל׳/ד׳

7
7
7
7

7
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מילבנוק ת.מ.
ג.ר.
בויסטין 50

בגמר העבודה
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים.

MILBEKNOCK E.C.

BAVISTIN 50 DF

הגנה אישית בתום העבודה :התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש
בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן בויסטין במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל
יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא ותכשירי הדברה אחרים.
שמור את החומר באריזה המקורית.
חומר שנשפך :צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
השמדת אריזות :השלך את אריזות הריקות למכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בחלקי גוף גלויים צריך לרחוץ במים
נקיים ובסבון .במקרה של בליעה פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית
חולים רמב”ם 04-8541900

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו ,אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש
בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

בויסטין  50ג.ר.

BAVISTIN 50 DF

מספר האצווה ותאריך הייצור מופיע על גבי האריזה

קרא את התווית משני צדי האריזה לפני השימוש

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.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מחלות בגידולים חקלאיים
גרגירים רחיפים

מכיל:

CARBENDAZIM 50%

השאר חומרי דילול והרטבה
מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/73 :הגה"צ120/

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :הטלפון של המרכז להרעלות בבית חולים רמב”ם 8541900-04

מיוצר ע”י חברת

BASF

גרמניה

תכולה:

1

קבוצה B-1

מק׳׳ט:

L0014-06

דרגת רעילות

IV
מסוכן

ק"ג

UN No. 3077
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משווק ע"י אגן יצרני כימיקלים בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
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