כללי :בויסן היינו קוטל פטריות סיסטמי המיועד המיועד להדברת
מחוללי מחלות בירקות
אזהרות :שימוש בתכשיר לא לפי התווית עלול לפגוע בפוריות ,לגרום
נזק לעובר המתפתח ,לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות .עלול לגרום
נזק חומר גנטי.
אמצעי זהירות ומיגון :לבישת כפפות עמידות לכימיקלים ,בגדי עבודה
ארוכים ,כובע ,נעלי עבודה ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז
ובריסוס .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה .הימנע מבליעה
ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.
סכנה לסביבה :החומר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכת טווח בסביבה המימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הוראות השימוש :ניתן להשתמש בבויסן בגידולים בשטח הפתוח
ובגידולים חסויים.
אופן הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס עד מחציתו במים ,הפעל
את הבוחש .הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של הבויסן
למיכל תוך כדי בחישה .השלם את כמות המים החסרה והמשך
להפעיל בחישה עד תום הריסוס.

הגידול

המחלה

מלפפון/
קישוא

מינון
סמ”ק /
דונם

מרווחי הריסוס

 40סמ”ק

אחת ל  7-ימים

קישיונייה
גדולה
חסה

 40סמ”ק

אחת ל  7-ימים

 50-20ל׳/ד׳
במלפפונים
בהדליה
עד  100ל׳/ד׳
 50-30ל׳/ד׳

BAVISAN 50 SC

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מחלות בגידולים חקלאיים
תרכיז רחיף
מכילCARBENDAZIM 50% :

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח/2014 :הצ4114/

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
דרגת רעילות :מסוכן ()IV

אופן הישום :לנער את הבקבוק היטב לפני השימוש
נפח התרסיס

בויסן  50ת.ר.

מועד
אחרון
לטיפול

כימיקלים בע״מ
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עדכון תווית10/2014 :

תכולה 1 :ליטר

בגמר השימוש
ניקוי המרסס :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 ,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.
הגנה אישית בתום העבודה :התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש
בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :יש לאחסן 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.
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או
במיתקן שטיפה בלחץ מים .יש לשפוך את התשטיף אל מיכל המרסס,
לנקב ולמעוך את האריזה השטופה ולהשליך אותה אל מיכל האשפה
או לאתר פסולת מוסדר.
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

