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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.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס,
ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקומת 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 :בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך .כבס בגדי עבודה בנפרד
מכביסה רגילה .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.
מועד כניסה מחדש לאחר הריסוס :לאחר  24שעות.
אחסון :אחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק
מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .שמור את החומר באריזה
המקורית סגורה היטב.
חומר שנשפך :שפוך עליו חול כדי לספגו ,אסוף והעבר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף מכלים שהתרוקנו  3פעמים במים והוסף את
מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס .בתום השטיפה ,נקב חורים בתחתית
ודפנות המכלים הריקים והשלך למכל האשפה.
עזרה ראשונה :אם חדר חומר לעיניים  -שטוף בזרם מים חלש במשך  15דקות
ופנה לרופא .רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר .במקרה של בליעה
פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם .04-7771900

בז

אגן

בגמר הריסוס

תרכיז מתחלב

Pyridalyl 500 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה
קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה חדש ,פעיל על זחלים
של עשי לילה.
פועל כרעל קיבה ומגע ,אינו סיסטמי ואינו קוטל ביצים

קבוצת חדש

IRAC

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/07 :הגה"צ1857/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

דרגת רעילות

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
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.
BAZ

קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור :חברת סומיטומו ,יפן
שיווק :אדמה-אגן בע"מ אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan

 0.5ליטר

אזהרות:
התכשיר עלול לגרות את העיניים והעור .התכשיר עלול להזיק בנשימה .מסוכן
בבליעה.

הגידול
עגבנייה

אמצעי זהירות ומיגון:
אסור לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר .הימנע ממגע התכשיר והתרסיס בחלקי
גוף חשופים ובעיניים .הימנע מלהימצא בענן התרסיס .לבש בגדי מגן ארוכים ,כובע
לכיסוי והגנה על השער ונעל נעלי עבודה גבוהות .לבש כפפות מגן מגומי אוPVC
לפי תקן ( ,)EN-374/3משקפי מגן לפי תקן ( )EN-166וחבוש מסכה נשימה חצי
פנים (תקן  )EN-140עם מסנן תקן ( )EN-14387מסוג  ABEK-P3בעת הטיפול
בחומר .רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

פרודניה ,לפיגמה ,תנשמית 20
האביב (הליותיס)
פלוזיה
טוטה אבסולוטה**

פלפל
פפריקה
כרוב ,כרובית ,ברוקולי

הוראות השימוש :כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר
זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר .אין לרסס יותר משני ריסוסים בעונה .גשם
היורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול .אין לרסס צמחים בעקה .אין
לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין ,קרה וכדומה).
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פרודניה ,לפיגמה

עשית המצליבים (עש
הכרוב) ,עש לב הכרוב,
פרודניה
פרודניה
חסה
פטרוזיליה ,שמיר ,כוסברה פרודניה
גזר
פרודניה ,תנשמית האביב
אגוזי אדמה
(הליותיס)
תפוחי אדמה
פרודניה ,תנשמית האביב
(הליותיס) ,פלוזיה
בטטה
תנשמית האביב (הליותיס)
תירס ,תירס מתוק
תנשמית האביב (הליותיס)
חימצה
פרודניה
תות שדה
תריפס הטבק
מלפפון**
תנשמית האביב (הליותיס)
כותנה
גיפסנית ,גרברה,
אסקלפיאס ,ורד*

סרוק לכניסה
לאתר
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המזיק

סכנות לסביבה:
בז רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה
מימית .הימנע מרחף או זרימה לבריכות דגים ומקורות מים .התכשיר לא רעיל
לדבורים ולדבורי בומבוס.
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מסוכן
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* בוורד נבדק בזניםLovely Red, Enigma, Kashmir :
בגרברה נבדק בזנים :פיקובלו ,דיונה .בגיפסנית נבדק בזן :מיליון סטאר.
** בעת הופעת המזיק יינתנו  2ריסוסים בהפרש של  10-7ימים .לאחר מכן יינתנו טיפולים עם
תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר .למניעת תנגודת ,אין לרסס יותר מפעמים בגידול בעונה .במלפפון
נבדק שילוב עם נימגארד .%1
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