תוית גולאסו 121Hמ"מ 210Wמ"מ

גולאסו

אזהרות:
התכשיר יכול לגרום לגרוי קל עד בינוני לעור ולגרוי בעיניים.
התכשיר יכול לגרום לתופעות אלרגיות בעור.
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
WG
מגן (לפי תקן  ,)EN-116הרכב מסיכת חצי פנים (לפי תקן )EN-140
עם מסנן (תקן  )14387מסוג  .ABEK-P3השתמש בכפפות גומי
ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן  .)374/3מנע מגע ישיר של
התכולהFlorasulam 200 gr/Kg + Tribenuron methyl 600 gr/Kg :
התכשיר עם העיניים ,עם העור או עם הבגדים .המנע מלנשום את
כללי :גולאסו הינו קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה,
התרסיס או את אדי התכשיר .אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן
העבודה עם התכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה ,ארוחה ,שתייה
בשעורה ובשבולת שועל .התכשיר מכיל תערובת של שני מעכבי ALS
או עישון .הרחק את התכשיר ממקורות חום ואש גלויה.
מקבוצות כימיות שונות היעילים בהדברת עשבים רחבי עלים בחיטה,
סכנות לסביבה:
בשעורה ובשיבולת שועל .שני המרכיבים בגולאסו עובדים לאט בין
התכשיר רעיל לדגים ,ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .בעת הריסוס יש להקפיד
 3 - 2שבועות .לכן אם יש צורך לזרז את מהירות הקטילה מומלץ
שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים ,אגמים ,נחלים
השילוב עם אורורה או אורורה טורבו .ריסוס בתנאי עקת קור או חום או
ומקורות מים אחרים.
יובש עלולים לפגום ביעילות ההדברה ואינם מומלצים.
אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף ,כמפורט להלן:
 .1מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקות הנמצאות
עד  3ק"מ מזרחה מקו הים.
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
 .2מאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים.
הים.
מקו
מזרחה
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עד
הנמצאות
בחלקות
 .3מחיפה -קריות עד עכו,
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן :שיעור חרסית הקרקע הוא 15%
ויותר ,או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא  1%ויותר.
מיוצר ע"י  ,Cheminovaהודו
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
הכנת התרסיס :מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ,שפוך למיכל
עבור  ,Cheminovaדנמרק
המרסס המלא בחציו מים ,והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול.
מספר או”ם3077 :
רשיון השרותים להגנת הצומח
הערות לטבלה:
B
קבוצה
ולבקורת /16הצ4389/
()1חיטה רכה וקשה משלב  3עלים עד  8עלים.
()2שעורה בזן מענית משלב  3עלים עד  8עלים.
( )3שיבולת שועל בזן סאיה  4משלב  2עד  6עלים.
ברקן ,דרדר ,קורטם ,נירית הוראות שימוש:
()4עשבים מודברים :סלק בר ,חלמית ,גדילן,
הקמה ,חרצית עטורה (שאינה עמידה למעכבי  ,)ALSעשנן ,חרדל,
נפח תרסיס
עשביה מודברת
מינון
הגידול
טוריים ,כף אווז ,לכיד הנחלים ,חסת המצפן ,עולש ,ארכובית ,סביון,
חבלבל ,ספיח חמניות ,ספיח חימצה.
ל'/ד'
גרם/דונם
שילובים:
2
להדברת דגניים בחיטה ניתן לשלב עם אטופס (או טיפ-טופ) 60
סמ"ק/ד' .במקרה של שילוב אורורה או אורורה טורבו מומלץ להעלות חיטה(,)1
 + 2אורורה 4
מינון אטופס (או טיפ-טופ) ל 80-סמ"ק/ד'.
עשבים בגיל 4-2
שעורה(,)2
20-10
גידולים עוקבים:
 + 2אורורה טורבו  30עלים ()4
שיבולת
שימוש אחרון בתכשיר מותר עד אמצע חודש פברואר.
שועל()3
כותנה ,אגוזי אדמה ואבטיח ניתן לזרוע בחלוף  4חודשים מיישום.
 + 2דופלוזן 100
גזר ותפוחי אדמה בחלוף  6חודשים מיישום.
גידולים אחרים בחלוף  12חודשים מיישום.

غوالسو

קוטל עשבים ,גרגרים רחיפים (
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Golasso

)

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.
חומר 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.
עזרה ראשונה :במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר.
אם מתפתחת הרגשה לא נוחה ,פנה מיד 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.
במקרה בליעה שטוף את הפה ושתה מים או חלב .אם מתרחשת הקאה,
שטוף את הפה ,שתה שוב נוזלים ופנה מיד לרופא.
אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד את
העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.
בכל פניה לרופא ,הצג בפניו את תוית האריזה.
מידע לרופא :מרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טל.04-8541900 .
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.

תכולה 250 :גרם

Net content: 250gr
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