אורון

לפתיחה

קוטל פטריות
fungicide

Oron 100 EC
תרכיז מתחלב Emulsifiable Concentrate
מכיל 100 :גרם  Penconazoleבליטר.

להדברת קימחון וקימחונית

קבוצהG1 :

כללי :אורון הוא קוטל פטריות להדברת מחלות הקימחון והקימחונית בגידולים שונים.
דרגת רעילות :מסוכן ( .)IVמס' או"ם3082 :
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת / 86 :הצ 914 /
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 :ד״ר מירון חרושת כימית בע״מ
רח׳ יוסף לוי  ,3מפרץ חיפה  26110טל04-8721464 .
בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ
משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טל ,09-7626372 .פקס09-7626327 .
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

11232061118

1

ליטר

تجنب ملس األطفال للمنتج

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

הוראות שימוש:
אזהרות:
•התכשיר מזיק בבליעה.
•התכשיר מגרה עיניים ועור.
•פוגע בעובר המתפתח ,לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות ומיגון:
יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרים רעילים ,יש ללבוש בגדי עבודה
ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי ולהגנה על
השיער .יש ללבוש כפפות גומי לפי תקן ( ,)EN-374/3משקפי מגן עם אטימה מהצד
(לפי תקן  ,)EN-166מסיכת חצי פנים (תקן ( )EN-140עם מסנן ( )EN-14387מסוג /
 .ABEK-P3יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו בידיים או בעיניים.
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה:
•רעיל ליצורי מים (דגים ,דפניה וכו') ,עלול לגרום נזק לטווח ארוך בסביבה המימית.
•אין לרססו בקרבת מקווי מים או נחלים ,יש להיזהר לבל ישפכו שאריות מן המרסס
למקורות מים.
•אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס:
מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים היטב .את התערובת המ־
תקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא בחלקו במים .לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים
החסרה תוך ערבול מתמיד.

מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:
בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד בגדי
עבודה .אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש  :Re-Entryאין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס .בבתי
צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות לפחות  12שעות נוספות
לאחר התייבשות החומר.
איחסון :אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
טיפול בתכשיר 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.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע החומר עם העור ,או הבגדים ,הורד את הבגדים
המזוהמים ורחץ מיד את האיזור המזוהם .במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף
היטב במים זורמים במשך  10דקות ולפנות לרופא .במקרה של שאיפת אדי החומר יש
להעביר את הנפגע למקום מאוורר ולקרוא לרופא .במקרה של בליעת החומר אין לעורר
הקאה ולפנות לרופא .במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא .בפנייתך לרופא הצג בפניו
תווית זו.

בגמר השימוש:

מידע לרופא:

ניקוי ציוד הריסוס :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.

מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא04-7771900 :

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

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

טבלת הוראות שימוש
המינון  /הריכוז
הגידול

המחלה

ריסוס לנגירה

ריסוס בנפח נמוך

מועד אחרון
לטיפול
(ימים לפני קטיף)

נפח תרסיס

תפוח

קימחון

0.025%

14

כדי כיסוי מלא

גפן

קימחון

0.025%

14

כדי כיסוי מלא

מנגו

קימחון

0.025%

14

כדי כיסוי מלא

מלפפון,
קישוא,
מלון,
אבטיח

קימחון

 50סמ"ק
לדונם

3

עגבניה,
פלפל,
חציל

קימחונית

 75-100סמ"ק/ד'
בהתאםלעצמת
הנגיעות

3

תות שדה

קימחון

 50סמ"ק
לדונם

3

ורד

קימחון

0.025%

-

גיפסנית

קימחון

0.05%

-

פרח השעווה

קימחונית

0.075%

 50סמ"ק
לדונם

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ 2 -טיפולים ברציפות .במקומות בהם התפתחה עמידות
חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה ,ואין לטפל בתכשיר.

הערות

יש לרסס במרווח של  7-14יום לפי עצמת
הנגיעות

טיפול ראשון יינתן עם תחילת הפריחה המיועדת
ליבול ,לאחר מכן ריסוס פעם בשבועיים.

 30-50ליטר
לדונם,
כדי כיסוי מלא

-

עידכון תווית11/18:

