w: 15 cm, h: 25 cm

גלבן מנקוזב א.ר.
*

אבקה רטיבה

Galben Mancozeb* W.P.

להדברת כשותית ,כמשון וחלפת בגידולים שונים ולהדברת פיתיום בגזר
מכילMancozeb 65% + Benalaxyl 8% :
כללי :בנלקסיל הינו פונגיציד סיסטמי הנקלט במהירות בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים ,ומדביר את גורמי
המחלה גם לאחר חדירתם לצמח .מנקוזב מדביר את מחוללי המחלות לפני חדירתם לצמח אך אינו פוגע בהם בתוך הצמח.
גלבן מנקוזב מיועד להדברת כשותית ,כמשון וחלפת בשטחים בהם אין אוכלוסית פתוגנים העמידה לבנלקסיל.
עם גילוי עמידות מפסיקים את הטיפול בגלבן מנקוזב וממשיכים לטפל בתכשירים נעדרי עמידות צולבת לבנלקסיל.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3077 :
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

אזהרות :התכשיר מגרה את מערכת הנשימה .התכשיר עלול
לגרום לגירוי במגע עם העור.
אמצעי זהירות :בעת השימוש בתכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע
לכיסוי ולהגנה על השיער ,כפפות גומי/ניטריל/נאופרן (לפי
תקן  ,)EN-374/3מסיכת חצי פנים (לפי תקן  )EN-140עם מסנן
( )EN-14387מסוג  ABEK-P3ומשקפי מגן (תקן  .)EN-166יש למנוע
מגע התרסיס עם חלקי גוף גלויים .אין לנקב פומיות סתומות
בנשיפת פה ,אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת הטיפול בחומר.
לאחר הריסוס רחץ ידיך במים וסבון ,התקלח והחלף בגדים.
אזהרות לסביבה :התכשיר אינו רעיל לדבורים .התכשיר מסוכן
ליצורים החיים במים .עלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית.
מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
הכנת התרסיס :מערבבים את הכמות השקולה של התכשיר עם
מעט מים בכלי נפרד .ממלאים את מיכל המרסס כדי חציו במים,
שופכים את התרחיף המרוכז למיכל המרסס תוך כדי ערבול.
ממשיכים לערבל ומשלימים לנפח הנדרש.
הוראות שימוש :גלבן מנקוזב מיועד לריסוס מניעה או כטיפול
תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשונים.
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הגידול

גפן

בצל

נפח
מינון
המחלה
(גרם/ד’) תרסיס
ריכוז ( )%ליטר/ד’
 0.3%או
כשותית שילוב ריכוז עד
הגפן  0.25%עם נגירה
קנון 0.25%
 300או
שילוב מינון
כשותית 250
גרם/ד’ 60 – 20
עם
הבצל
קנון 250
סמ”ק/ד’

כרוב,
כרובית ,כשותית
ברוקולי הכרוביים
מלפפון כשותית
בשטח
וחסויגלוי הדלועיים

הערות

טיפול
אחרון לפני
קטיף
(ימים)

-
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-

14

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 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:
בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון.
כבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 4 :שעות לאחר הריסוס .בבתי
צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות
המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול
המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממזונות אדם וחיה,
והרחק מהישג יד ילדים ,ואנשים בלתי מוסמכים.
חומר שנשפך:
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו
כפסולת מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות
חובב .ספוג את התכשיר שנשפך בחול או נסורת ,והעבר במיכלים
אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות:
יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס
ולהשליך את האריזה לאשפה.
עזרה ראשונה:
חלקי גוף שבאו במגע עם החומר ,יש לרחוץ היטב במים ובסבון.
במקרה של מגע החומר עם העיניים יש לשוטפן במים זורמים,
לפחות  15דקות ולפנות לרופא.
מידע לרופא:
מרכז מידע בהרעלות ,ביה”ח רמב”ם ,טלפון.04-7771900 :
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.
●

300

 50 - 30אחת ל3-2-
שבועות

7

●

 50 - 30 300אחת ל3-2-
שבועות .טיפולי
ביניים ינתנו כל
כמשון,
תפוח
 300או
שבוע בתכשיר
אדמה
7
חלפת  + 300ויטן  50 - 30פרוטקטנטי
*100
עגבנייה כמשון
6-5
כתמים
שבועות טיפול יחיד
גזר
שקועים  50 - 30 1,600מהזריעה**
* להדברת מחלה קיימת ** .יש להצניע את
התכשיר ביום התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ת.ד,13 .
הריסוס בעזרת השקיית המטרה של  40 - 30קוב לדונם.
תל אביב 6100001
שילובים :במלפפון  -ניתן לשלב את התכשיר עם לאנט  20ת.נ.
* סימון רשום של חברת  ,FMCארה”ב
ולאנט  90א.מ .בגפן  -ניתן לשלב עם טיפיקי.
עדכון תוית :פברואר 2018
ק”ג
תכולה:
kg

5

5

Net content:

7

Label updating: february 2018
166-6/812

