 273/148מ"מ

אזהרות :יש להקפיד על אמצעי הזהירות ולנהוג בתכשיר בדרכי הזהירות המקובלות
בעת השימוש בחומרי הדברה .התכשיר רעיל ומסוכן בבליעה או בנשימה ,גורם
לגירוי בעור ועלול לגרום נזק חמור לרקמות ריריות כגון העיניים .יש להקפיד
ולהשתמש בכל אמצעי ההגנה המקובלים בעת השימוש בתכשירי הדברה .יש
להמנע לחלוטין מהגעת התכשיר למערכת העיכול ,מערכת הנשימה והעור .אין
לרסס כלל במרחק הקטן מ 50-מטר ממבנה .כשהרוח נושבת לכיוון המבנה,
אין לרסס במרחק של  100מ' ממנו .שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין
שם החומר ותאריך כניסה לשטח.
אמצעי זהירות ומיגון:
יש להיזהר ממגע התכשיר בחלקי גוף גלויים ועיניים .אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן
הטיפול בחומר .יש להימנע מבליעת התכשיר או משאיפת הרחף של התכשיר והתרסיס.
לבש בגדי עבודה ארוכים ,עליהם חליפת מגן מ .PVC-להגנה על דרכי הנשימה ,הפנים
והעיניים ,השתמש במסיכת פנים שלמה (תקן  )EN-136עם מסנן משולב (תקן ,)EN-14387
כפפות  PVCאו נאופרן (תקן  ,)EN-374/3נעלי עבודה גבוהות עם גרביים וכיסוי לראש,
במשך כל זמן הטיפול בתרסיס והריסוס.
אזהרות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים .התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים
במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .מנע זרימה ורחף
לבריכות דגים ולמקורות מים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס עד כדי מחציתו במים ,הוסף את הכמות הדרושה
של דודין והשלם את יתרת המים תוך כדי בחישה.
אופן היישום:
הגידול
תפוח

המחלה
גרב

ריכוז ()%
בריסוס נגירה
מעל  100ל'/ד'
0.06

ריסוס אחרון לפני
קטיף (ימים)
60

שילובים :אין לשלב דודין עם תכשירים המכילים גופרית ,תכשירי נחושת ,מרק בורדו,
תכשירי קפטן ,קרטן ואינסגר .בהעדר מידע אין לשלב דודין עם תכשירים אחרים ובכל
מקרה מומלץ להתייעץ ראשית עם אנשי החברה.
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :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.

תרכיז רחיף SC

קוטל מחלות במטעים
התכולהDodine 544 gr/l :

דרגת רעילות :רעיל (דרגה )II
מספר או”ם3082 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

תוצרת Arysta LifeScience
Benelux Sprl. Belgium
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולבקורת /18הצ4271 /

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
הוראות שימוש:
רסס דודין בנפח תרסיס המתאים לגודל המטע ,לכיסוי כל חלקי הצמח.
ישום מוקדם בטיפול מונע לקבלת הדברה אופטימלית .כדי לקבל כיסוי
טוב יותר מומלץ להשתמש בפומיות היוצרות טיפות קטנות .יש לדאוג
לערבול במיכל המרסס כל עת הריסוס.
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות
ואמצעי הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים
בשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו אחראים לכל תוצאה
ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.
תאריך עדכון תווית :דצמבר 2018

תכולת האריזה 1 :ליטר

Label Updating: December 2018

1 Liter

Net content:

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 :בתום העבודה פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל תלבש
מחדש בגדים שלא כובסו .העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד.
כניסה מחדש :יש להעמיד שלט אזהרה בשטח המטופל ובו לציין שהשטח טופל
בתכשיר רעיל מאוד .ניתן להיכנס לשטח המטופל  48שעות לאחר הריסוס.
איחסון :אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית הסגורה ,במקום קריר ויבש ,מוצל
ונעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .טמפרטורות האחסנה של התכשיר נעות בין  30–4מעלות
צלזיוס.
חומר שנשפך :הספג בנסורת או בחול ,אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר
פסולת מורשה.
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 והעבר אותה לאתר פסולת מורשה .אין לעשות שימוש חוזר באריזות ריקות.
עזרה ראשונה:
• במקרה של הרעלה ,כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר ,יש להשכיב את הנפגע
במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא.
• במקרה של מגע החומר בעיניים ,יש לשטוף במים זורמים במשך  15דקות .במידה
וישנו גירוי מתמשך בעיניים ,יש לפנות לרופא המטפל ולהביא את תוית התכשיר.
• במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי ולהציג תוית זו.
• במקרה של מגע התכשיר בעור ,שטוף היטב את העור עם מים וסבון .אם מתפתח
גרוי פנה לרופא.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם חיפה,
טלפון04–7771900 :
התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ת.ד ,13 .תל אביב 6100001
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