הגנה אישית בגמר העבודה:
לאחר הריסוס או לפני אכילה,
שתייה או עישון צריך לרחוץ ידיים
וחלקי גוף גלויים ולכבס בנפרד את
בגדי העבודה מכביסה רגילה.
כניסה לשדה המרוסס :לאחר
התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן במקום נעול ,מוצל
ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים
בלתי מוסמכים .הזהר לבל יבוא החומר
במגע עם חומרי מזון ,מספוא ותכשירי
הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה
המקורית ,סגורה היטב.

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 התווית.
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ברוויס הינו תכשיר ייחודי
המכיל מטאמיטרון ופורמאט
הסידן .ברוויס מווסת זמנית את
תהליך הפוטוסינתזה בעצים
שיגרום לנשירת חנטים קטנים וכך
יתרום לשיפור הגודל ואיכות היבול.
התכשיר מיושם לאחר חנטה .ניתן
לתת ריסוס עוקב לפי טבלת השימוש.
אזהרות :מסוכן בבליעה ,גורם נזק
חמור לעיניים .עלול לגרות את העיניים
והעור ועשוי לגרום לריגוש בעור.
אמצעי זהירות ומיגון :הימנע ממגע
בעור ,בעיניים ובבגדים .בעת הכנת
התרסיס חובה להשתמש בכפפות גומי
או  PVCבמשקפי הגנה אטומות ובמסכה
בעלת מסנן חלקיקים  .P2בשעת הריסוס
צריך ללבוש כפפות גומי ,בגדי מגן ארוכים
ולהימנע מלהימצא בענן התרסיס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד
ליצורים מימיים ועלול לגרום להשפעות
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
מנע רחף וזרימה לבריכות דגים ומקורות
מים.
מניעת נזק למי תהום :אין ליישם ברוויס
באזור שפלת החוף ,כמפורט להלן:
מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום
אשדוד ,בחלקות הנמצאות עד  3ק”מ
ממזרח לקו הים .מאשדוד עד קיסריה,
בחלקות הנמצאות עד  8ק”מ מזרחה
מקו הים .מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות
הנמצאות עד  3ק”מ מזרחה מקו הים.
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הערות לטיפול :לפני
היישום יש להתייעץ עם
איש החברה או עם המדריך
האזורי.
עננות כבדה ו/או טמפרטורות
גבוהות בלילה בתקופת היישום
יגבירו את השפעת הטיפול.
קרינת שמש חזקה ו/או לילות
קרים יקטינו את השפעת הטיפול.
יש לבדוק את תחזית מזג האוויר
לשבוע שלפני ואחרי הריסוס המתוכנן
כחלק מתכנון מועד הריסוס והמינון של
הברוויס .ריסוס תחת רשת צל או רשת
ברד יגביר את השפעת הטיפול .אין
לרסס ברוויס בטמפרטורות שנמוכות
מ .C°10-מומלץ לרסס בטמפרטורות
שנמוכות מ .C°25-גשם לאחר שעתיים
ממועד הריסוס לא ישפיע על יעילות
הטיפול .אין לרסס על עלווה רטובה.
לא מומלץ לרסס ברוויס בעצים צעירים,
שגילם פחות מ 3-שנים .ברוויס אינו
סיסטמי .הריסוס ישפיע רק על עלוות
העצים שכוסו ע”י תמיסת הריסוס .אסור
לרסס קוטלי עשבים במטע שבוע לפני
או אחרי הריסוס עם ברוויס .אין לרסס
יותר מפעמיים באותה עונה.
אופן הכנת התרחיף :מלא את מיכל
המרסס עד מחציתו במים והוסף את
הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך
כדי בחישה .השלם את כמות המים החסרה
והפעל את הבוחש עד תום הריסוס.
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שים לב :אין להפסיק
את פעולת המערבל משך
כל תקופת המילוי ועד
להתרוקנות המכל .אם המרסס
עמד עם התרסיס במשך זמן
ניכר ללא ערבול צריך לערבב
את התרסיס היטב לפני התחלת
הריסוס.
ציוד הריסוס :ניתן לרסס עם כל
מרסס המתאים לריסוס מטעים בתנאי
שייתן את נפח התרסיס הרצוי .הימנע
משימוש בכמות עודפת של תרסיס
ונגירתו לקרקע.
נפח התרסיס 140-110 :ל’/ד’ בהתאם
לגודל העצים .צריך לכסות את כל
נפח העלווה בתמיסת הריסוס .הימנע
משימוש בכמות עודפת של תרסיס
ונגירתו לקרקע.
טבלת השימוש
הגידול

הריכוז המינון מועדי היישום
לפי גודל
(***)%
החנטים**
12-10 8-6 170- 0.12
 *120מ"מ מ"מ
גרם/ד'

תפוח
בזנים:
זהוב,
גאלה
תפוח בזן0.14 :
סטרקינג

200*150
גרם/ד'
* המינון הגבוה כאשר יש ציפייה ליבולים
גבוהים.
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גרגירים מסיסים
מכיל:
התכשיר מיושם לאחר חנטה.
ניתן ליישם ריסוס עוקב לפי טבלת השימוש.
השאר חומרי דילול והרטבה

מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח

BREVIS
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מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/2014 :הגה"צ4233/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/2014 :הגה"צ4233/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות
ביה”ח רמב”ם 04-8541900
דרגת רעילות
IV
השימוש
קרא את התווית לפני
מסוכן
מספר אצווה מודפס על גבי האריזה UN No. 3077
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל8515211-08 .
www.adama.com/agan

מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות
ביה”ח רמב”ם 04-8541900
דרגת רעילות
IV
השימוש
קרא את התווית לפני
מסוכן
מספר אצווה מודפס על גבי האריזה UN No. 3077
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל8515211-08 .
www.adama.com/agan
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גרגירים מסיסים מכיל:
השאר חומרי דילול והרטבה

SG Metamitron ,15%
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**היישום השני יבוצע לאחר
התייעצות עם איש החברה או עם
המדריך האזורי .הריסוס השני ינתן
לא פחות מ 5-ימים ממועד הריסוס
הראשון.
*** בריסוס לפי הריכוז ,אין לעבור את
הכמות המקסימלית של החומר בגרם/
דונם לכל זן של תפוח ,כפי שמופיע
בעמודת "המינון" של אותו זן.

שילובים :אין לשלב ברוויס עם משטחים
או כל תכשיר אחר .צריך להתייעץ עם
המדריך או חברת אדמה אגן לפני
שמרססים כל תכשיר שבוע לפני הריסוס
עם ברוויס או לאחריו.
לאחר הריסוס
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 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.
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מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח

SG Metamitron ,15%

www.adama.com/agan
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סרוק לכניסה
לאתר
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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.

אגן
סרוק לכניסה
לאתר

מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז
הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם:
.04-8541900

טיפול בחומר שנשפך :צריך לאסוף
בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות
הריקות צריך לשטוף  3פעמים במתקן
שטיפה בלחץ מים ולהוסיף את מי
השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס ,אחר
כך נקב והשלך למכל האשפה.

אגן

אגן
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®

מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח

Met minder dunuren meer kwaliteits
vruchten in de juiste maat

גרגירים מסיסים
SG Metamitron ,15% :מכיל
השאר חומרי דילול והרטבה
התכשיר מיושם לאחר חנטה
ניתן ליישם ריסוס עוקב לפי טבלת השימוש

Voor het gebruik in appels en peren zoals
gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Werkzame stof:
Metamitron 150 g/kg (15 % w/w)
Aard van het preparaat:
Wateroplosbaar granulaat (SG)

4 x 1www.adama.com/agan
KG
Brevis® is een geregistreerd
handelsmerk van
ADAMA Fahrenheit B.V., Curaçao Branch

Productname

Trimaxx®

Country

The Netherlands

Package size

4 x 1 Kg

Label code

ANEBVSNL1KG/01/C1

Label dimensions

165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2015

Draft

Approved

L0746C-04
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ANEBVSNL1KG/01/C1
T5205C/01

Toelatingsnummer: 14922N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden, Nederland
www.adama.com
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