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בלו-שילד

ﺑﻠﻮ-ﺷﻴﻠﺪ Blue Shield
אבקה רטיבה WP

מכיל) Copper Hydroxide 77% :אקוויוולנט ל 50% -נחושת מתכתית(
דרגת רעילות :מסוכן לבריאות )(III
מספר או“ם3077 :
מס‘ רשיון השירותים להגנת הצומח/84 :ה“צ870/
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס‘7059 :
מורשה בהתאם לסטנדרט האמריקאי  NOPמס‘11028 :
מיוצר ע“יAgri - Estrella, Mexico :

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

עידכון תווית04.19 :

קוטל פטריות וחיידקים
למניעה ולהדברה של מחלות בצמחים

מכיל 5 :ק“ג
תאריך ייצור:

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון .ת“ד  555קדרון  ,70795טל‘ ,08-6308000 :פקס’08-6308001 :
המחסן :רח‘ מבוא הספנים ,אשדוד ,טל ,08-8533844 :פקס08-8527124 :

מס‘ אצווה:

אזהרות :התכשיר עלול לגרום נזק במקרה של בליעה ,שאיפה או מגע בעור .התכשיר גורם לגירוי חמור בעיניים .סכנה לנזק חמור
לבריאות בחשיפה ממושכת.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר ,לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים,
כובע ,כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים )ניטריל( לפי תקן  ,EN-374/3מגפי גומי ,משקפי מגן )תקן  ,(EN-166מסכה חצי פנים להגנה
על דרכי הנשימה )תקן  (EN-140עם מסנן משולב )תקן  (EN-14387מסוג  .ABEK-P3מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם
העור ,עם העיניים או עם הבגדים .אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר .אסור לאכול ,לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
רעילות ליצורים החיים במים :התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה
המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים :התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הוראות שימוש:
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים .תוך כדי בחישה ,הוסף את התכשיר בלו-שילד בכמות הדרושה וכן את יתרת המים.
אופן היישום:
הגידול

המחלה

ריכוז

נפח תרסיס
ליטר/דונם
50-30
50-30
50-30
עד נגירה
200
עד נגירה

טיפול אחרון
ימים לפני הקטיף

ניקוד חיידקי
עגבניה
מלפפון
דמיעה
גרב חיידקי
פלפל
7
עין הטווס
זית
רקבון חום
הדרים
השחרה חיידקית
מנגו
* הריכוז הגבוה בעגבניות מפותחות
** הריכוז הנמוך בטיפול מניעה ,יש להגדיל את הריכוז עם הופעת הנגיעות והתעצמותה.
*** ריסוס ראשון בראשית אוקטובר והשני בסוף דצמבר.
שילובים :במקרה של שילוב עם תכשירים אחרים ,יש להכניס בלו-שילד תחילה למיכל המרסס.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ובדטרגנט )רצוי בתכשיר אול-קליר אקסטרה( .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 :בתום הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים .בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר
הכבסים.
כניסה מחדש לשטח המטופל :אין להיכנס לשטח המרוסס בטרם חלפו  24שעות מהריסוס .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות
נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
אחסון :שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית ,במקום מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה .הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים
לא מוסמכים .הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא.
במקרה של התפזרות התכשיר :אסוף תכשיר שהתפזר )רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי( לכלי סגור .לתכשיר שהתפזר ,שפג תוקפו או
שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשליך את האריזה לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים :יש לשטוף את העיניים במים נקיים במשך  20דקות ,במידה והנפגע מרכיב עדשות מגע יש להסירן
לאחר  5דקות שטיפה .במקרה של שאיפת חומר :יש לפנות את הנפגע לאויר צח ולהזעיק רופא ,אם הנפגע אינו נושם יש לבצע הנשמה.
במקרה של בליעה :יש לשטוף את הפה במים ולהזעיק רופא ,אין לגרום להקאה ,אם הנפגע חסר הכרה אין לתת לו כל דבר שהוא דרך הפה.
במקרה של מגע בעור :יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים וסבון ,להמשיך לשטוף במים עוד כ 20 -דקות.
מידע לרופא :במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה ,טל'04-7771900 :
*0.5%-0.3%
0.3%
**0.5%-0.3%
***0.3%
0.3%
0.3%

Black PANTONE 300C PANTONE Red 032

