Uragan 80 WG

טיפול באריזות ריקות:
את האריזות הריקות צריך להעביר למיכל האשפה ביתית.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע בעור שטוף עם מים וסבון .במקרה של מגע בעיניים שטוף עם
מים נקיים במשך  15דקות ופנה לרופא .במקרה של בליעה ,פנה לרופא והצג לפניו
את התוויות.

במינון זה ישמש התכשיר גם כמונע הצצה של עשבים חד-שנתיים*.

בגמר השימוש
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.

מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות.04-8541900 :

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.

אחסון :אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
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תכשיר גרגירים רחיפים
Bromacil 80%

השאר חומרי דילול והרטבה
קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
בהדרים ובשטחי בור

קבוצת HRAC C

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2009 :הגה"צ1945/
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-8541900
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

הגנה אישית :לאחר הריסוס או לפני אכילה ,שתייה או עישון צריך לרחוץ ידיים וחלקי גוף גלויים
ולכבס את הבגדים .כבס בגדי עבודה בנפרד.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.

אגן

טיפול בתכשיר שנשפך:
צריך לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

אורגן  80ג.ר.

פתח כאן

פירוט העשבים עונת הטיפול
יבלית ,קוקויה דצמבר-פברואר
דצמבר-פברואר
דורת ארם-
צובא ,חילף
החולות ,זקנן
כפול שיבולת,
נשרן שעיר,
גומא הפקעים

המינון (ג'/ד') נפח התרסיס
 80ל'/ד'
*1000
 80ל'/ד'
*2000

השקיה
התכשיר יוחדר
לקרקע
ע"י הגשמים

של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא
ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה .

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

 3ק"ג

עידכון

דרגת רעילות

IV

מסוכן
UN No. 3077

סרוק לכניסה
לאתר
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cyan magenta yellow black Front SxxxxA-xx

אופן הכנת התרסיס:
מלא את מיכל המרסס עד מחציתו במים .הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר
למיכל תוך כדי בחישה .השלם את כמות המים החסרה והפעל את הבוחש עד תום הריסוס.

אזהרות:
עלול לגרום לגירוי בעיניים ,בעור ובדרכי הנשימה .החומר מזיק בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון:
הימנע ממגע התכשיר או התרסיס בעיניים ,בעור ובבגדים.
השתמש בכפפות גומי ,משקפיים וסרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים בעת הטיפול בתכשיר
המרוכז ובעת הריסוס.
אל תשאף את התכשיר ,התמיסה או התרסיס.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר ובמשך הריסוס .לפני כל הפסקת אוכל,
שתייה או לפני הליכה לשירותים ,יש לשטוף היטב את הידיים במים וסבון.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לייצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
בסביבה המימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.
רעילות לדבורים :אורגן אינו רעיל לדבורים.
הערות לטיפול :הימנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים .אין לרסס בתחום בית השורשים
של משברי רוח שאינם הדרים ויש להתרחק  10מטר ממשברי הרוח .אין לרסס בגבול בית
השורשים של גידולים חקלאיים .אין לטפל באורגן בשטחים מדרוניים מהם יש חשש לסחף
ונגר עילי אל שדות תרבות הנמצאים בהמשך למדרון או בנתיב הסחיפה.
אין לרסס אורגן באתרים מהם יש חשש לסחיפת קרקע לשדות תרבות.
אין לטפל באורגן במאגרי מים המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים ,אין לטפל באורגן
בתעלות ניקוז שמימיהן מוזרמים למאגרי מים ולבריכות דגים.
יש למנוע הגעת התרסיס לתעלות ולנחלים המספקים מים להשקיית שדות.
ציוד וכיול :בריסוס באורגן צריך להשתמש במרסס ללא מפוח ,המצויד במערבל ובמוט
ריסוס עם פומיות מניפה .צריך להשתמש בכל המערכת במסננים בני  50שלובים (מש)
כולל מסנני הפומיות .לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע הקפד על כיול (קליברציה)
מדויק של המרסס לפני הטיפול.בעת הריסוס המנע מחפיפות ,עצירות ,האטה וכו' .דאג שלא
תהיינה נזילות.
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הוראות השימוש בהדרים
 .1הדברת עשבייה רב-שנתית (בכל הזנים למעט פומלו ואשכוליות אדומות – סטאר רובי
או סנרייז).
גיל העצים:
טיפול במינונים הדרושים להדברת עשבייה רב-שנתית מותר בעצים שניטעו כמורכבים וחלפו
 24חודשים מעת נטיעתם והתפתחותם תקינה ואופיינית לגילם.
תמכים:
 יש לחכות  5חודשים מיום הרכבתם ועד למועד הריסוס. הרכבת תמך אפשרית  4חודשים לאחר השימוש בתכשיר.בקרקע משובשת ביבלית ומיועדת לשנטוע ,אפשר לרסס עד  10חודשים לפני הנטיעה.
מועד הריסוס יקבע עפ"י מצב העשבייה בעת היישום .עשבייה רב-שנתית רצוי לרסס בחודשי
האביב והקיץ.
נפח התרסיס הערות
המינון
סוג הקרקע
פירוט העשבים
בריסוס קרקע
(ג'/ד')
(ל'/ד')
במינונים אלה
 80-40 500-400ל'/ד'
קלה ולס
יבלית ,קוקויה*
משמש התכשיר
 700-600בהתאם
בינונית
גם במונע הצצה
 800-700לגובה
כבדה
של עשבים
כל הקרקעות  400-300העשבים
נשרן הדוחן ,עשב רודס,
חד-שנתיים
זקנן ,אלבסיני הודית
*מצב היבלית והקוקויה בעת הטיפול :היבלית חייבת להיות במצב צימוח נמרץ ,נוף רענן
ובלתי פגוע (יובש ,קור ,מחלות עלים או צריבות) .יש להימנע מריסוס יבלית בפריחה ,במצב זה
רצוי לכסח או לתחח ולרסס רק עם התחדשות הנוף .קוקויה רצוי לכסח לפני הטיפול ולרסס
עם התחדשות הצימוח.
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השקית הפעלה 5-2 :ימים לאחר הריסוס יש להמטיר כ 30-20-מ"מ ולאחר מכן להמשיך את
ההשקיה כמקובל.
 .2הדברת עשבייה חד-שנתית (חורפית או קיצית) – בכל הזנים למעט באשכוליות אדומות
(סטאר רובי או סנרייז) ובפומלו ,בהם ניתן לרסס החל מגיל  5שנים במינון עד  100גרם/ד'.
גובה העשבייה מועד
הטיפול
כל השנה
עד  7ס"מ
עד  15ס"מ*

המינון
גיל העצים
(ג'/ד')
75-50
עד  12חודשים
 12חודשים ואילך 150-100

נפח התרסיס
 80-40ל'/ד'
בהתאם לגובה העשבים

*שילוב של התכשיר עם מונעי הצצה כגון דיאורקס משפר את יעילות ההדברה של עשביה חד-
שנתית גבוהה מ 15-ס"מ.
השקית הפעלה :הפעלת התכשיר לכשעצמו או בשילוב עם מונע הצצה באמצעות ממטירים
או מתזים יכולה להדחות עד  15יום לאחר הריסוס .מנת המים תינתן בכמות המלאה המקובלת
באותה עונה .יש להפעיל את התכשיר ע"י המטרת כל השטח המרוסס.
הדברת עשבים בשטחי בור :התכשיר מיועד לשימוש בשטחים לא חקלאיים כגון :שולי דרכים,
מסילות ברזל ,קווי מים ,סביב מבנים בחצר המשק ,לולים ,מחסנים ואגני חמצון .מאחר שהתכשיר
מחייב הפעלה ע"י מים ,יש לרססו בחודשי החורף .המקומות שבהם ניתן להפעיל מערכת המטרה
אפשר לרסס את התכשיר גם בעונת הקיץ.
אין לרסס על קרקעות קלות או חול.
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