كومسوس

קוסמוס

Cosmos

תרכיז רחיף

קוטל פטריות להדברת מחלות במלפפון ,מלון ,חמצה ,בצל ושום
התכולה :מלח אשלגן זרחיתי  583גר'/ל' (שווה ערך ל  375 -גר'/ל' חומצה זרחיתית) +
כלורותאלוניל  250גר'/ל'.
כללי :קוסמוס הינו קוטל פטריות המכיל מרכיב סיסטמי (חומצה זרחיתית) ,המשפיע ישירות
על הפטריה ובנוסף מגביר את התנגודת הטבעית של הצמח לפטריות .התכשיר מכיל גם
מרכיב מניעתי (כלורותאלוניל) ,המוסיף הגנה מתמשכת מפני הדבקה בפטריות .התכשיר יעיל
בהדברת כשותית וקמחון בירקות.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

תוצרת חברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת/07 :הצ1888/

נער היטב לפני השימוש!

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.

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
תכולה :ראה מודפס על האריזה
תאריך עדכון תוית :ינואר 2016

Net content: Printed on packing
Label updating: January 2016
103-5/611

אזהרות :התכשיר גורם לגרוי בעיניים ובעור וגורם לרגישות בעור.
התכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות ומיגון:
● קוסמוס הינו חומר הדברה ,נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה.
● השתמש בכפפות (גומי/פלסטיק) ומשקפי מגן בעת הכנת התרסיס.
● המנע מאכילה ,שתיה ועישון בזמן הריסוס.
● המנע משאיפת התכשיר.
● מנע מגע התכשיר בעיניים.
● אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד את העבודה ,התרחץ במים
ובסבון והחלף לבגדים נקיים.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורים החיים במים .התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכות טווח לסביבה המימית.
הכנת התרסיס :נער היטב את מיכל התכשיר .מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ושפוך אותה
למיכל המרסס המלא בחציו מים .השלם את כמות המים תוך כדי עירבול ושמור על עירבול במיכל
הריסוס במשך כל זמן העבודה.
הוראות השימוש:
המינון נפח התרסיס יישום אחרון
לפני הקטיף
המחלה
הגידול
(ל'/ד')
(סמ"ק/ד')
(ימים)

מלפפון
מלון
בצל
שום
חמצה

כשותית הדלועיים
כשותית הדלועיים,
קימחון הדלועיים
כשותית הבצל,
כמשון השקעים
(סטמפיליום)
כמשון השקעים
(סטמפיליום)
כשותית החמצה,
שדפון האסקוכיטה
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קוטל פטריות להדברת מחלות במלפפון ,מלון ,חמצה ,בצל ושום
לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :
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 בנאות חובב.
בגמר הריסוס :מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים .יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 48 :שעות.
איחסון :אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר עם דברי מאכל ,משקאות
ומוצרי מזון של בעלי חיים.
חומר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב
בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב .תכשיר שנשפך ,יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה
אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים.
שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או
לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה :אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ15 -
דקות ופנה מיד לרופא .במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי
נשימה ,פנה מיד לרופא .במקרה של התזה על העור ,רחץ את המקום המאולח במים ובסבון .אם מתפתח
גרוי בעור ,פנה לרופא .במקרה בליעה ,שטוף את הפה ,שתה מים ופנה מיד לרופא .בכל פניה לרופא,
הצג בפניו את תוית האריזה.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון.04-8541900 :
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שילובים:
ניתן לשלב קוסמוס עם התכשירים הבאים ,בהתאם למינונים המופיעים בתויות האריזה שלהם:
במלון :טלסטאר ,דומארק.
בחמצה :טלסטאר.

●
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