הוראות השימוש
א .לחיטוי זרעי אגוזי אדמה וכותנה במכוני זרעים בלבד
 .1חיטוי זרעי אגוזי אדמה
החיטוי ייעשה במתקן של חיטוי בנפח מוקטן בתרסיס של בוסן עם מים
ביחס של  ,2:1בכמות של  200סמ״ק תרסיס ל 100-ק”ג זרעים.
 .2חיטוי זרעי כותנה
להדברת ריזופוס ופטריות אחרות בחיטוי סולרי.
המינון 800 :סמ״ק תכשיר לכל טונה זרעים בתוספת מים לפי כיול כלי החיטוי.
ב .לחיטוי בצלים ופקעות של איריס ,נרקיס וסייפן לפריחה ולריבוי
להדברת פוזריום ופניציליום.
החיטוי ייעשה בטבילה באחד המועדים הבאים:
 .1מיד לאחר הוצאת הבצלים או הפקעות מהקרקע.
 .2לפני האחסון.
 .3לפני השתילה.
המינון :החיטוי ייעשה בתמיסת חיטוי המכילה  0.35%-0.3%של התכשיר.
משך הטבילה 30 :דקות.
יש לערבל את תמיסת החיטוי מדי פעם .אפשר להשתמש בתמיסת החיטוי
במשך מספר ימים .במשך הטיפולים החוזרים מתפרק החומר בשיעור
של כ 10%-ליום ,על כן צריך להוסיף לאחר כל יום של טבילה את הכמות
שחסרה דהיינו  35-30סמ״ק לכל  100ליטר של תמיסת החיטוי שנותרה.
במידת הצורך מוסיפים תמיסה חדשה בריכוז  0.35%-0.3%בוסן.

בוסן

אגן

אזהרות :מזיק בבליעה .רעיל בנשימה .עלול לגרות את העור והעיניים.
עלול לגרום לריגוש בעור.
אמצעי זהירות ומיגון :המטפל בבוסן צריך ללבוש כפפות גומי ,בגדי
מגן שלמים (חולצה ומכנסי עבודה ארוכים ,נעלי עבודה רכוסות וכובע)
ומשקפי מגן .צריך למנוע את המגע של התמיסה עם חלקים חשופים
של הגוף והעיניים .הימנע משאיפת ענן התרסיס .את החיטוי יש לבצע
במחסן מאוורר.
סכנות לסביבה :בוסן רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכת
טווח בסביבה המימית .מנע זיהום של מקורות מים ובריכות דגים .זרעים,
פקעות ובצלים שחוטאו בבוסן אסורים לאכילה ,האבסה או כל שימוש
אחר ,פרט לזריעה.
הערות לטיפול :אין לחטא פקעות ובצלים לאחר שהחלה הופעת שורשים.
את הפקעות והבצלים יש לאחסן לאחר שהתייבשו מהחיטוי.

הכנת תמיסת החיטוי :מלא את מכל החיטוי במחצית כמות המים הדרושה,
הוסף תוך ערבול את הכמות הדרושה של בוסן .השלם את כמות המים
החסרה והמשך בערבול.

Busan

بوسان

TCMTB 30%
תרכיז רחיף
2 - (Thiocyanomethylthio) benzothiazole

קוטל פטריות נוזלי לחיטוי זרעי אגוזי
אדמה ,כותנה ,פקעות ובצלי פרחים

דרגת רעילות

III

מסוכן לבריאות
UN No. 1760
סרוק לכניסה
לאתר

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/77 :הגה"צ628/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור :חברת Buckman Laboratories International, Inc
שיווק :אדמה  -אגן בע"מ ,אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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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.
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 בגמר העבודה :לאחר הריסוס או לפני אכילה ,שתייה או עישון
יש לרחוץ ידיים וחלקי גוף גלויים שבאו במגע עם החומר .רחץ את בגדיך
וגופך במים וסבון .כבס את בגדי העבודה בנפרד מכביסה רגילה .אין ללבוש
בגדים לא מכובסים.
אחסון :אחסן התכשיר במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חמרי
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 הסגורה היטב .שמור בטמפרטורה בין  5°Cו.40°C-
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לסופגו ואחר כך לאסוף ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים
ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס ,אחר כך נקב ,מעך
והשלך את האריזה השטופה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע התכשיר או התרסיס בעור או בעיניים,
שטוף מיד במים זורמים במשך  15דקות ופנה לרופא.
במקרה של בליעה ,צריך לפנות לרופא ולהציג לפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים
רמב”ם04-7771900 :
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.

