ביו-וואט

שונות

miscellaneous

®BIO WET

תרכיז נוזלי Soluble Liquid

תוסף אורגני ממיצוי צמחי
לשיפור פעולתם של התכשירים דיפל וסאנטרי

תוסף אורגני ממיצוי צמחי לשיפור פעולתם של התכשירים
דיפל וסנטארי .ביו וואט מבוסס על מיצויים צמחיים מצמח
היוקה ,מאצות ים ופוליסכרידים .ביו וואט משפר את פעולתם
של התכשירים דיפל וסנטארי ע”י שיפור פעולת שיטוח ותאחיזה
לצמח.
מכיל 825 :גרם בליטר מיצוי מצמח  ,YUCCAמאצת הים
 Ascophyllum nodosumופוליסכרידים.

דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם :לא מסווג
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת/ 11 :הצ 7422 /
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על התווית או
על האריזה.
Batch number and production date can be
printed anywhere on the label or packaging.
מיוצר ע"י ,NutriAg :קנדה
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל , 09-7626257 .פקס09-7626327 .
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

71552491117
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ליטר

הוראות שימוש:
אזהרות:
מזיק בבליעה .גורם לגרוי בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:
•בזמן הריסוס והטיפול בחומר המרוכז חבוש כפפות גומי.
•הרכב משקפי מגן.
•לבש סרבל מלא או בגדי עבודה עם שרוולים ומכנסיים ארוכים.
•נעל נעליים גבוהות.
•כובע לכיסוי ולהגנה על השיער.

אופן היישום:
תכשיר משולב

הגידול

אבוקדו

כתוספת לתכשיר דיפל

כרוב

כתוספת לתכשיר סאנטרי

תות שדה

כתוספת לתכשיר דיפל
ולתכשיר סאנטארי

כרפס (סלרי
עלים)

כתוספת לתכשיר סנטארי

רימון

כתוספת לתכשיר דיפל

סכנות לסביבה:

עידכון תווית08/17 :

יש להקפיד לבל יגיעו שאריות התרסיס למקווי מים.
אינו רעיל לדבורים.

הגנה אישית בגמר עבודה:

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התוית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
הכנת התרסיס:

המינון

0.1%

הערות

יש להמיס תחילה
את ביו וואט במיכל
הריסוס לפני
הכנסת התכשיר
דיפל או סנטארי

יש להתרחץ היטב ולכבס את בגדי העבודה בנפרד משאר הבגדים.

מועד כניסה מחדש :Re-Entry
ניתן להיכנס לשטח המרוסס מיד לאחר התייבשות התרסיס או תוך שעה מהריסוס.

אחסון:

מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים .הפעל את מערבל המרסס .לאחר מכן
הוסף בהדרגה את הכמות הדרושה של התכשיר .המס את הכמות הדרושה של
“ביו וואט” בכלי נפרד וערבב היטב .הוסף את התערובת למיכל המרסס .לאחר מכן
הוסף את התכשיר דיפל או סנטארי והשלם את כמות המים החסרה תוך ערבול
מתמיד .שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס .אל תשהה תרסיס במיכל יותר
מאשר  6שעות .יש להשתמש במסננות בגודל  50 -מאש בכל מערכת הריסוס.

טיפול בתכשיר שנשפך:

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד המרסס:

תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר
פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו.
רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של  0.05%ע"י הפעלת כל מערכת
הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים .יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה
לא יזהמו שדות מעובדים ,בריכות דגים ומקורות מים.
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.

במקום נעול נעול ,יבש ומוצל ,המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים .יש לאחסן את התכשיר רק באריזתו
המקורית .אין לאחסן במיכל מתכת.

טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את המכל היטב שלוש פעמים ולשפוך את
התשטיפים למיכל המרסס ,לנקב את האריזה ולהשליכה לאשפה.

עזרה ראשונה:
במקרה של מגע החומר עם העיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך 15
דקות .במקרה של מגע החומר בבגדים ,יש להסיר את הבגדים המזוהמים ולשטוף
במים זורמים במשך  10דקות את האיזור המזוהם.
במקרה של בליעה יש לקרוא לרופא.

מידע לרופא:
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא04-7771900 :

