פוטורה  -ספרון גודל BASF

 101רוחב  116 /גובה

Futura - Booklet W101/ H116 mm

פוטורה

فوتوره

Futura

קוטל פטריות ,תרכיז רחיף
תכולה:
Potassium Phosphite 560 g/l (Phosphorous acid 375 g/l) + Dithianon 125 g/l
כללי :פוטורה הינו תכשיר קוטל מחלות המכיל תערובת של מרכיב סיסטמי ומרכיב
קוטל מגע .התכשיר משלב פעילות ישירה על הפטריות הרגישות ופעילות עקיפה
דרך שיפעול מנגנון העמידות של הצמח .שילוב זה מבטיח פעילות הדברה ויעכב
פיתוח תנגודת כנגד חומרי הדברה.

דרגת רעילות :מסוכן לבריאות (דרגה )III
מספר או”ם3082 :

מיוצר ע"י BASF Espanola S.L., Spain :
BASF Agri-Production S.A.S., France
עבור BASF, Germany

Batch No: Printed on packing

רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת/17 :הצ4401/

מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

תכולה 5 :ליטר

תאריך עדכון תוית :אוגוסט 2018

Net content: 5 Liter

Label updating: August 2018

188-2/818

הוראות שימוש:

הגידול

המחלה

ריכוז ()%

ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)

0.3
0.3

42
21

גרב התפוח
תפוח
כשותית הגפן
גפן
מוגבל ליישום אחד בעונה.
אזהרות:
 התכשיר מזיק בבליעה ובשאיפה. התכשיר עלול לגרום לפגיעה משמעותית לאחר שאיפת אדים או טיפות. התכשיר גורם לגרוי חריף בעיניים. התכשיר גורם לריגוש בעור בחשיפה חוזרת. התכשיר יכול לגרום לתגובות אלרגיות לעור. 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 ,מסכת פנים שלמה (לפי תקן  )EN-136עם מסנן משולב
(לפי תקן  )EN-14387מסוג  ,ABEK2-P3כפפות גומי/ניטריל או  PVCעמידות
לכימיקלים (לפי תקן  .)EN-374/3מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים ,עם
העור או עם הבגדים .המנע מלנשום את התרסיס או את אדי התכשיר .אל תאכל,
אל תשתה ועל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה,
ארוחה ,שתייה או עישון .הרחק את התכשיר ממקורות חום ואש גלויה.
אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד את העבודה,
התרחץ מים 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
מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ,שפוך למיכל המרסס המלא בחציו מים,
והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול.
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.
סילוק תשטיפים
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר
אל קרקע ,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 :מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים .העבר
את הבגדים המזוהמים לכביסה ניפרדת.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 4 :שעות.
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
ושמש ישירה.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון ,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 רעילה.

פוטורה

فوتوره

Futura

קוטל פטריות ,תרכיז רחיף
דרגת רעילות :מסוכן לבריאות (דרגה  )I I Iלא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

מספר או”ם :לא מסווג

עזרה ראשונה :במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם
מתפתחים קשיי נשימה ,פנה לרופא .במקרה של התזה על העור  ,רחץ את
המקום המאולח במים ובסבון .אם מתפתח גרוי פנה מיד לרופא .אם ניתז חומר
מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ 15 -דקות
ופנה לרופא .אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד
את העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים .במקרה בליעה ,שטוף
את הפה ופנה לרופא.
בכל פניה לרופא ,הצג בפניו את תוית האריזה .מרכז למידע בהרעלות,
ביה"ח רמב"ם ,טל04-7771900 .
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.
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