273w/ 148H

קאסורי

اكسوري
אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה .התכשיר חשוד כמסרטן.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים
בשימוש בתכשירי הדברה .בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה
ארוכים (סרבל) ,כובע ,נעלי עבודה גבוהות ,משקפי מגן אטומים בצדדים
(לפי תקן  )EN-166ומסיכת חצי פנים (לפי תקן  )EN-140עם מסנן
(לפי תקן  )EN-14387מסוג  ,ABEK-P3כפפות גומי/ניטריל או PVC
(לפי תקן  )EN–374/3עמידות לכימיקלים .מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים,
עם העור או עם הבגדים .המנע מלנשום את התרסיס או את אדי התכשיר .אל תאכל,
אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה,
ארוחה ,שתייה או עישון .אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק
מיד את העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.
סכנות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים .התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים
במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .בעת הריסוס יש
להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים ,אגמים ,נחלים ומקורות
מים אחרים.
הכנת התרסיס :יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ,לשפכה לתוך המרסס
המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.
הוראות שימוש:
הגידול
קישוא( ,)1מלפפון
()1
אבטיח
פלוקס ,גבסנית,
()2
לימוניום ,וורדים
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30

ריסוס אחרון
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3
7

קמחון

 0.03%או  30סמ"ק

-

הערה לטבלה:
( )1יישום אחד בעונה.
( )2פלוקס זנים פלורס אייס קפ ,ברייט אי .גבסנית זן סטלה מאריס .לימוניום זן מג'נטה.
וורדים זן אקווה.
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 .את
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

קוטל פטריות ,תרכיז רחיף
התכולה 300 :גרם  Pyriofenoneבליטר
כללי :קאסורי הינו קוטל מחלות חדש השייך לקבוצה כימית חדשה שמנגנון
פעולתה לא ידוע עדיין .וויואנדו הינו התכשיר היחיד מקבוצה זו ולכן מומלץ לא לרסס
את שני התכשירים האלה ברצף .התכשיר בעל פעילות מניעה יעילה ויוצא דופן
במשך פעילותו הארוך.
מיוצר ע"י ,ISK - Ishihara Sangyo Kaisha :יפן
 ,Phyteuropצרפת.
עבור ,ISK - Ishihara Sangyo Kaisha :יפן.

דרגת רעילות:
מסוכן לבריאות (דרגה )III
רשיון השרותים להגנת הצומח
מספר או”ם3082 :
 Batch No:ולבקורת/17 :הצ4402/
מספר אצווה:

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולה1 :

ליטר

Net content: 1 Liter

עדכון תוית :ספטמבר 2018
Label updating: September 2018

KASURI

7-3120-140-041-11/18

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
בנאות חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים
ובסבון .את בגדי העבודה יש לכבס בניפרד.
זמן כניסה מחדש לשטח המטופל :לאחר התייבשות טיפות התרסיס .בבתי צמיחה
ובמינהרות עבירות ,לפני כניסה אחרי טיפול ,יש לאוורר בשיטות המקובלות  12שעות
נוספות.
איחסון :לאחר השימוש סגור היטב את האריזה .אחסן את התכשיר באריזתו
המקורית במחסן נעול ,קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה .הרחק ממצרכי
מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .הרחק ממקורות חום
ואש גלויה ,חומרים מחמצנים ,בסיסים חזקים וחומצות חזקות.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת ,לאספו לכלי אטום
ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנישפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.
טיפול באריזות ריקות :אריזה שהתרוקנה ,שטוף היטב לפחות  3פעמים במים או
במיתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס .נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע למקום מאוור היטב .קרא
מיד לרופא והראה לו תוית אריזה של התכשיר.
במקרה של בליעה  -אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה .פנה לרופא.
במיקרה של שאיפה  -העבר את הנפגע למקום מאוורר .השג עזרה רפואית.
במקרה של מגע בעיניים  -שטוף את העיניים במים נקיים במשך  20דקות .אם הגרוי
נימשך – פנה לרופא.
במקרה של מגע בעור  -הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף
שבאו במגע עם התכשיר .אם מתפתח גרוי בעור ,פנה לרופא.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון04-7771900 :
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי
הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל
בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים,
שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

195-2/819

