14.7.19 Bellis_5kg (draft), size: 17x15.5cm, side: A

בליס

بيليس | Bellis WG
®

גרגרים רחיפים | Water Dispersible Granules

קוטל פטריות משולב להדברת מחלות בשקד,
בגפן ,בהדרים ,בתפוח אדמה ,באגוזי אדמה,
בחמצה ,בירקות ,בתפוח ובאגס
מכילPyraclostrobin 12.8% :
Boscalid 25.2%

קוטל
פטריות

fungicide
מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים
להופיע בכל מקום על התווית או על
האריזה.
Batch number and production
date can be printed anywhere on
the label or packaging.

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3077 :
רישיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/09 :הצ1990/
® סימן מסחרי רשום של חברת
 ,BASFלימבורגרהוף ,גרמניה
היצרן :חברת  ,BASFגרמניה
אתרי הייצור ,BASF :ארה"ב  ,STI -איטליה
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל' ,09-7626372 :פקס'09-7626327 :

5

ק"ג

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

11341830719

עידכון תווית07/19 :

Bellis_5kg, size: 17x15.5cm, side: B
כללי :בליס הינו קוטל פטריות להדברת מגוון גדול של מחלות ,בגידולים
שונים ,התכשיר מכיל שני חומרים פעילים משתי קבוצות שונות ,בעלות
מנגנון פעולה שונה למניעת התפתחות עמידות Boscalid .שייך לקבוצה
 7לפי ) Pyraclostrobin ,FRAC (SDHIשייך לקבוצה  11לפי .FRAC
עובש אפור
הוראות שימוש:
30-20
75
רוסקוס
(בוטריטיס)
אזהרות :התכשיר מזיק בבליעה .עלול לגרום לגירוי בעיניים.
50
אמצעי זהירות :יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש מלון ,אבטיח קימחון הדלועיים
30-10
14
בתכשירי הדברה ,מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף
40
חלפת
אבטיח
התרסיס ,מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים .יש חובת שימוש בבגדי
עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות,
0.05%
כשותית הגפן
וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער .יש להשתמש בכפפות גומי לפי תקן
200-100
13
גפן
שחור
עובש
( .)EN-374/3יש להשתמש במשקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן
0.1%
(אספרגילוס)
( .)EN-166אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה.
קימחון התפוח,
()2
אזהרות סביבתיות :רעיל לדגים ובעלי חיים שוכני מים .עלול לגרום
200-100
14
0.05%
תפוח
גרב התפוח
השפעות מזיקות ארוכות טווח בסביבה מימית .יש להקפיד ששאריות
()3
התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקורות
200-100
14
0.05%
גרב האגס
אגס
מים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט ( )2()1בזנים רגישים ובתנאים טובים()3להתפתחות המחלה ,יש לרסס במינון הגבוה.
מים ובוחשים היטב .את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס בתפוח ריסוס אחד בעונה .באגס שני ריסוסים בעונה.
הממולא בחלקו במים .לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך גשם או המטרה :התכשיר נקלט בעלווה במהירות רבה .גשם או
המטרה ,שעה לאחר הריסוס ,לא יפגעו ביעילות הריסוס.
ערבול מתמיד.
הגידול

אופן השימוש:
הגידול

המחלה

בצל ,שום כימשון שקעים
(סטמפיליום)
כשותית הבצל
בצל
חלפת הגזר
גזר
קימחון הגזר
חלפת
תפוח אדמה
פלפל,
קמחונית
פפריקה,
חציל
קמחונית ,עובש
עגבנייה עלים ,עובש אפור
(בוטריטיס)
הדרים

כתמי חלפת

המינוןריכוז ימי המתנה
(ג'/לד') או
עד לקטיף
(ב)%-

נפח
התרסיס

50

3

35-10

75

21

35-10

40

7

30-10

40

16

40-10

75

4

100-20

75

3

100-20

0.04%
( 40גרם ל100-
ליטר מים)

40

1000-200
בהתאם לגודל
ולסוג המרסס

42

40-10

90

150-100
בהתאם לגודל
העץ

30

30-10

שידפון
חמצה
(אסקוחיטה)
0.05%
כתמי חלפת,
חלדון השקד 50( ,גרם ל100-
שקד
גחלון (אנטרקנוז) ליטר מים)
כתמת
50
אגוזי אדמה (צרקוספורה)
50-30

)(1

המחלה

המינוןריכוז ימי המתנה
(ג'/לד') או
עד לקטיף
(ב)%-

נפח
התרסיס

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל 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
ריסוס ,ממיכל 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 :בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון
ולהחליף בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד בגדי עבודה .אל תלבש מחדש
בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש ( :)Re-Entryניתן להיכנס לשטח המרוסס לאחר
התייבשות טיפות התרסיס .או תוך שעתיים מהריסוס .בבתי צמיחה
ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות.
אחסון :אחסן במקום נעול ,קריר ויבש ,המיועד לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים,
הרחק ממזונות האדם והחיה.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול,
לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האיחסון היו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :דאג לניקוי מושלם של שאריות החומר .יש
לנער היטב את שאריות התכשיר שבאריזה לתוך מיכל הריסוס .מעך
את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מאושר.
עזרה ראשונה :במקרה של התזת החומר לעיניים יש לשטוף היטב
במים זורמים במשך  15דקות .במקרה של הרעלה פנה לרופא והצג
בפניו תווית זו.
מידע לרופא :הטלפון של מרכז המידע להרעלות הוא.04-7771900 :
עצור! שימוש בלתי נכון עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

