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מונע נביטה לטיפול באחסון תפוחי אדמה ע"י ערפול חם

מכיל שמן מנטה טהור L-carvone 65-85%

ביואקס אם

מונע נביטה לטיפול באחסון תפוחי אדמה ע"י ערפול חם

מכיל שמן מנטה טהור L-carvone 65-85%

הוראות שימוש:
 Biox-Mמיועד לשימוש בערפול על ידי מערפל מסוג Electrofog
של חברת  Xedaבלבד.

BIOX-M
Anti-sprouting for the treatment of stored potato by
thermalfogging

אזהרות :התכשיר עלול לגרום לריגוש )תגובה אלרגית( במגע עם
העור

ﺑﯿﻮإﻛﺲ – إم

אמצעי בטיחות ומיגון :יש ללבוש בגדי עבודה מלאים ,נעלי עבודה
עם גרביים  ,כפפות גומי ,ומשקפי מגן.ליש להימנע מבליעת החומר
וממגע בעור ובעיניים.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורים ימיים ובעל השפעות
שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
הכנת התרסיס
התכשיר מוכן לשימוש במערפל
אופן היישום
היישום יעשה עם סיום תהליך ההגלדה.
בטיפול ראשון  90גרם/טון ובטיפולים הבאים  30גרם/טון בתדירות
של אחת ל  3שבועות או  45גרם בחודש.
יש לוודא כי תפוסת חדר האחסון הנה לפחות  80%מנפח החדר
בעת היישום
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ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﺒﻄﺎطﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ زﯾﺖ اﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﺼﺎﻓﻲ L-carvone 65-85%

מיועד גם לחקלאות האורגנית
ﻣﻌد ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﮫ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
Spearmint Oil
L-carvone (C10H14O) 65-85%
מטרת השימוש בתכשיר –מניעת נביטת תפוחי אדמה באחסון לאחר קטיף.
דרגת רעילות  4מסוכן
מספר או"ם 2319
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי -לשימוש חקלאי
ﻟﯾس ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﯾﺗﻲ -ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﻲ
בעל הרישיון:
אגרודן  2008בע"מ
רחוב הרבי מילובביץ' 40/4
ת.ד 4930 .צפת13229 ,
טלפקס03-5406575 :

בגמר השימוש:
ניקוי המערפל )):(Fogger
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך
יש לשטוף את המערפל וכל חלקיו בעזרת מסיר שומנים .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.
יש להעביר את שארית תמיסת היישום ממיכל הפוגר לרמת -חובב
הגנה אישית בגמר העבודה  :בתום העבודה הסר את בגדיך התרחץ היטב ואל תלבש מחדש
בגדים של כובסו .כבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הרגילה.
מועד כניסה מחדש REENTRY -כניסה לחדר האיחסון לפחות  48שעות לאחר הישום.
איחסון:
יש לאחסן את המוצר במקום נעול ומאורר המיועד לאחסון חומרי הדברה ,באריזתו המקורית
בטמפ' של בין  0ºCל  .45ºCהרחק מהישג ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך:
ספוג בחול או נסורת ,אסוף ,ודאג להובלתו לאתר השמדת חומרים מסוכנים.
טיפול באריזות ריקות :
שטוף היטב את האריזה לפחות  3פעמים במים ,נקב ומעך האריזה השטופה והשלך למיכל
האשפה או לאתר פסולת מוסדר

שם היצרן:
XEDA International s.a.

Z.A. N.2 RN7 St. Andiol 13670 FRANCE
Tel. +33 4 90902323 Fax. +33 4 90902320

מספר רשיון הגה"צ /10הצ4055/
מס' רישוי בחקלאות האורגנית/2011 :הצ7431/
מס' אצווה
תכולה  20ליטר
תאריך עידכון תוית :יולי 2017
תאריך תפוגה 3:שנים במידה ואוחסן באריזה המקורית ובטמפרטורה של
בין  0ºCל .45ºC
תנאי מכירה

הערה בהקשר לנתוני הבטיחות והשימוש במוצר ה Biox-M
על מנת להשיג תוצאות אופטימליות יש לעקוב אחר ההוראות בדפי המידע
המצורפים עם המוצר ועל גבי תווית המוצר .הוראות אלו הוגדרו על פי ניסיונות
רשמיים ופרטיים רבים .על אף כי ממצאים אלו הראו עקביות מוחלטת במהלך
הניסיונות ,ייתכנו שינויים בהתאם לפקטורים אגרו -טכנים שונים כגון תנאי אקלים,
ציוד הערפול ,פרמטרים באחסון ,בגרות הפרי ועוד .בכך אין בממצאים אלו להוות
התחייבות כלשהיא להרעה במצב הפרי במהלך האחסון .לפי כך ,חברת  XEDAאינה
אחראית לתוצאות השימוש במוצר אלא מבטיחה את אספקת החומר המואשר
והרשום על פי חוק כפי שמופיע על תווית האריזה.

עזרה ראשונה
במקרה של מגע בעור בעיניים או בבגדים ,יש לשטוף מיידית עם הרבה מים למשך יותר מ 15
דקות .במקרה של הקאה או הרעלה יש לפנות לרופא עם התווית.
הוראות לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם

טל' 04-7771900

