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 IIIדרגת רעילות התכשיר: מסוכן לבריאות 
 1350מס' אום:  

 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

הוראות שימוש 
אין לאייד גפרית ביום. אין כמו כן החומר מסוכן בבליעה.ועלול לגרום לגרוי בנשימה,גורם לגרוי במגע עם העור והעינייםאזהרות:

 הרעיל לחי ולצומח. אין לבצע שינויים או  so2לאייד בחממה רטובה או כשיש טל על העלים. אין לשרוף גפרית – מחשש לגז 
תיקונים במתקנים לאיוד גפרית אלא ע"י היצרן ובהתאם לאישור המכון להנדסה חקלאית. אין להיכנס לענן הגפרית. אין לנשום אדי 

 גופרית. יש ליישם את הגפרית ע"י אידוי בלבד.
יש  להגנה על הגוף, הראש והשיער.  מלאסרבל מיגוןיעשה בעזרת יש לנעול נעליים גבוהות. השימוש :אמצעי זהירות ומיגון

-EN(לפי תקן ומסכת חצי פנים )EN-374/3 (לפי תקן כפפות גומי), EN-166(לפי תקןלהשתמש במשקפי מגן אטומים מהצדדים
 בקרבת מגורים יש לוודא שהחומר לא ירחף ביישום.להגנה על דרכי הנשימהABEK-P3מסוג-EN)14387תקן (עם מסנן משולב )140

 .לאטום היטב בתי צמיחהויש להתחשב במשטר הרוחות . על כן, מעבר לשטח המטופל
 .התכשיר לא רעיל לדבורים. התכשיר מסוכן לייצורים החיים במיםסכנות לסביבה:

 יישום
 מאיידים חשמליים:

 מ' מעל לצימוח. המאיידים יותקנו על זרוע מתכת או כבל פלדה הרחק ממכשולים. 1- 0.5 מאיידים לדונם אחיד 12-10מציבים 
, במידה והטמפ' גבוהה יותר, יש להרים את הכוסית מעט מעל לגוף החימום. מילוי הכוסית מחוץ למאייד עד C°140טמפ' הפעלה 

 מחיצתה, אח"כ  יש לנקות היטב משאריות גפרית ולהחזירה בזהירות למקומה. אין לגעת או לטפל במאייד בזמן הפעלתו.
  שעות לפי נגיעות ולרגישות הזן לקימחון.4-8תדירות הפעלה: מדי לילה ל

 מתקן לאיוד מרכזי (פוגר גפרית):
  גר' לדונם. יש למלא מים מזוקקים בהתאם לכמות הגפרית. 700מינון: 

  יום לפי רגישות הזן לקימחון. להדברת קימחון קיים שני טיפולים עוקבים כל שלושה ימים.14- 7תדירות הפעלה: כל 
 יש להפעיל את המכשיר רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י היצרן ובהתאם להוראות בחוברת היצרן.

 בגמר השימוש
 יש להתרחץ לאחר היישום ולכבס את בגדי העבודה בנפרד מכביסה רגילה.

, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים היישוםאין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן סילוק תשטיפים:
ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: שימוש חוזר, טיהור, 

 אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
 שעות נוספות 12בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות במשך  שעות מגמר השימוש.12 כניסה מחדש:

 .לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
יש לאחסן את החומר אך ורק באריזתו המקורית במחסן או בארון נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממקום חסון:יא

 ש. יש לסגור את השק היטב לאחר כל שימו-אחסוןמזון ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים
 ה.יש לאסוף את החומר לכלי אטום ולהעבירו לאתר פסולת רעילטיפול בתכשיר שנשפך:

 .יש להשליך לפח הזבלטיפול באריזות ריקות:

במקרה של חשיפה לעור יש לפשוט את בגדי העבודה ולנקות טוב את האזור במים זורמים וסבון. במידה ומתפתח עזרה ראשונה:
 דקות. במידה 15 יש לשטוף את העיניים בזרם מים חלש בלבד למשך כ-לעינייםגירוי יש לפנות מיד לרופא.במקרה של חשיפה 

 החומר יש לפנות לרופא.בכל מקרה של פנייה לרופא יש להציג בפניו את בליעתוהגירוי לא עובר יש לפנות מיד לרופא.במקרה של 
 תווית התכשיר.

 .04-7771900המכון הארצי למידע הרעלות -  מידע לרופא:

איטליה

  בחממות ורדיםלהדברת קימחוןאבקה כללי: 
 גפרית, מתאים לשימוש במאיידים 99.9%מכיל: 

 חשמליים ובמתקן לאידוי מרכזי (פוגר גופרית)

 בלבדלא  לשימוש  ביתי  -  לשימוש  חקלאי
�ي 

ن لالستعمال الزرا�ي فقط -ليس لالستعمال الم�ن

 1597/הצ/00ברישיון השירותים להגנת הצומח 
 7067מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית ברישיון 
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 מכיוון שאין ליצרן/מפיץ אפשרות לפקח על השימוש בו, מסיר .הנ"ל נבדק ואושר לפי ההוראות הנ"להחומר 
  הן ליעילות והן לנזקים שיגרמו כתוצאה מהשימוש בו, הן אם לפי ההוראות הנ"ל  והן אם לאו.תהיצרן/מפיץ כל אחריו
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