אגרי-ג'יב  4ת״נ

לפתיחה

מווסתי צמיחה

 Agri-Gibb® 4 SLأجريجيب

GROWTH
REGULATOR

תרכיז נוזלי
Soluble Liquid

מווסת צמיחה

קבוצה0 :

אגרי-ג'יב מווסת צמיחה בתוארית נוזלית לגפן ,הדרים ,אגס ,אפרסמון ,פרחים ,קינרס וכרפס.
מכיל 33 :גרם חומצה ג'ברלית ( )GA3בליטר ( 4%משקלי)
דרגת רעילות :מסוכן ( .)IVמס' או"ם1219 :
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

/17הצ4430/

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 ד"ר מירון חרושת כימית
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל , 09-7626257 .פקס09-7626327 .

71554230817

1

ליטר

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי
דליק

ריכוז בחלקי
מליון

סמ״ק תכשיר ל 100-ליטר מים

20-15
40-30

60-45
120-90

20-15
30
40-30

60-45
90
120-90

הגדלה
ניכרת של הגרגר

טבילת האשכול כאשר הגרגרים הגיעו לגודל
של אפונה

20

60

הערות :יש להימנע
מריסוס הנוף

צמצופ קמטת ("פארוש")

בחודש יולי

20

60

 10-15ליטר לעץ

הגברת
חנטה
הארכת
עונת הקטיף*)(2
שמירת
פרי באיסום

ריסוס במלוא הפריחה
ועד שלב חנטים

25

75

 10-15ליטר לעץ

טריטון  0.05% Bאו נוטרקס 0.025%

אוקטובר

5

15

 500ליטר לדונם

 BB-5בריכוז 0.15%

טיפול במערך בית אריזה ,משולב בתוך הדונג

50

 300סמ״ק לחבית דונג של  200ליטר

אגס מגיל  4ומעלה

הגברת חנטה *()3

בתחילת פריחה מלאה

15-30

45-90

אפרסמון (בזן טריומף(

הפחתת נשירת חנטים
הארכת עונת הקטיף וחיי
האחסון והמדף

בשיא הפריחה  -תחילת חנטה

30

90

סוף אוקטובר  -תחילת נובמבר

50

150

1 .ראשית אוקטובר
 212 .יום אחר הריסוס הראשון
ראשון ב 5-עד  10בספטמבר ואחריו עוד 2
ריסוסים בהפרש של  3שבועות

30

90

120

360

30

90

הגידול

מטרה

דילול האשכולות
והגדלת הגרגר
ענבים:

הדרים:
ולנסיה
וושינגטון
קלמנטינה
אור נובה ,טופז מיניאולה
מיניאולה ,אשכולית,
פומלית
אשכולית ,פומלו
פומלית

קינרס
הזן :סגול בהיר
הזן :ירוק

הקדמת היבול

כרפס
הזנים :פלורידה ,יוטה
ו96-
כלנית

גיבסנית

1 .ב 90%-100%-פריחה
2 .2בגמר חנטה עד  7ימים לאחר מכן
1 .ב 50%-80%-פריחה
2 .בפריחה מלאה
3 .לאחר גמר חנטה *()1

פרלט
סולטנינה
תמר בירותי

אירוס הולנדי

מועד הטיפולים

הגברת היבול של חלקות
שתאספנה  5שבועות לפני מועד האסיף המשוער
בחודשים פברואר-אפריל בלבד
הארכת הגבעול
האפלת הפריחה ב  10-ימים
והארכת הגבעול בכ  4-ס״מ
הארכת הגבעול

 3-4ריסוסים החל מ 4-3 :שבועות לפני הפריחה

15-30

סמוך לשתילה
ריסוס ראשון יינתן בשלב של הופעת ענפי צד
באורך  5-7ס''מ .ריסוסים נוספים מדי  7-14יום עד
לשלב של ענפי פריחה בגובה  30-40ס''מ.

250-500

45-90
( 500 .1אחרי קרור רגיל למשך  24ש')
( 1000 .2אחרי קרור רגיל למשך שעה)
750-1500

נפח התרסיס

הרטבה מלאה

משטח

 BB-5בריכוז  0.2% - 0.15%או טריטון  x-100בריכוז
0.025%

 BB-5בריכוז  0.15%לבד או טריטון  0.025% Bבתוספת 0.1%
חומצה זרחתית או בתוספת אוראה פוספט  50בריכוז 0.4%

 50-100ליטר
לדונם טריטון  x-100בריכוז 0.025%
בהתאם לגודל העץ
טריטון  x-100בריכוז 0.025%
עד נגירה

הרטבה מלאה

לרסס אחר השקיה .אין לרסס חלקות שאינן בהתפתחות תקינה,
משובשות בעשבים או חולות.

 70ליטר לדונם
הרטבה מלאה
טבילה
כדי הרטבת מרכז
הצמח

 BB-5בריכוז 0.15%

שילובים :בהדרים ניתן לשלב עם נירון ת״מ | .הוספת משטחים תיעשה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.
עידכון תווית08/17 :

*( )1לאחר מכן  3-2ריסוסים נוספים במרווח של  6-4ימים (2)* .הריסוסים בסתיו עלולים לעתים להפחית במידת מה את הפריחה והיבול בשנה העוקבת (3)* .יש לכוון את הריסוס לאזורי העץ הפורחים .מרססים בעצים שצמיחתם טובה מגיל  4ומעלה.

אזהרות:
•מסוכן בבליעה.
•דליק מאד.
•גורם לנזק משמעותי לעיניים.
• אדי החומר עלולים לגרום לסחרחורת ונמנום.
אמצעי זהירות ומיגון:
•יש להשתמש באגרי-ג'יב נוזלי בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי
הדברה.
•יש להמנע מבליעת התכשיר ומשאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
•לבש בגדי עבודה ארוכים ,חבוש כובע ונעל נעליים גבוהות.
•לבש ככפות גומי לפי תקן  ,374/3ומשקפי מגן לפי תקן  EN-166מסכת חצי פנים לפי
תקן  EN-140עם מסנן  EN-14387מסוג .ABEK-P3
סכנות לסביבה:
רעילות נמוכה לדבורים.
הוראות שימוש:
•מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה.
•הפעל את המערבל ,הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את המשטח
והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד.
•הוסף משטח רק באותם מקרים בהם הדבר צויין בהוראות שימוש.
•שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס .אל תשהה את התרסיס במיכל ללא ערבוב.
•אין להשאיר תרסיס במיכל יותר מאשר  12שעות.
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 ,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.
•איחסון :אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
•תכשיר שנשפך :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.
•טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ
מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה
למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
הגנה אישית בגמר העבודה:
•לאחר הריסוס ולפני אכילה ,שתיה ועישון ,רחץ היטב את ידיך וגופך במים חמים וסבון
והחלף את כל בגדיך .החלף את הבגדים המזוהמים וכבס אותם במים ובסבון לאחר שעברו
ניטרול בתמיסת סודה לכביסה  .10%אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .לעבודה יש
ללבוש בגדים לאחר כביסה בלבד ,יש לכבס את הבגדים בנפרד מכביסה רגילה.
•הרחק מהישג ידם של ילדים .הרחק ממזון ,שתיה ומזון בע"ח.
מועד כניסה מחדש (:)REENTRY
•ניתן להכנס לשטח מיד עם סיום הריסוס.
•יש לאוורר בשיטות המקובלות  12שעות נוספות בבתי צמחיה ובמנהרות עבירות לפני
כניסה אחרי הטיפול.
עזרה ראשונה :במקרה מגע עם העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך כ 15-דקות.
לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס .במקרה של
בליעה יש לפנות לרופא.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא04-7771900 :
עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה .קרא את
התוית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

