גימיק

ת.ר.

הוראות שימוש :התכשיר גימיק הינו מווסת צמיחה בעל פעילות סיסטמית ,פועל כמעכב ייצור
ג'יברלין .בריסוס על הנוף ,התכשיר גימיק נקלט בעיקר דרך הגיבעולים וקצות הצימוח הירוקים,
גם דרך השורשים .לתכשיר פעילות מננסת .התכשיר גימיק מאט את הצימוח הוגטטיבי.
אזהרות :התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,מנע מגע התכשיר עם
העיניים .יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים )בגדי מגן ,מגפיים ,כפפות ניאופרן ומשקפי
מגן עמידים לכימיקלים( .אין לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר או לפני שטיפת ידיים.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים וליצורים השוכנים במים .התכשיר עלול לגרום
השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית .מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה
למקורות מים ,נחלים ,מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים .מאחר והתכשיר נקלט גם
דרך הקרקע ,אסור לטפל במטע המיועד להיעקר תוך  3שנים ,כדי למנוע עיכוב צמיחה
בגידול הבא .גידולים דגניים פחות רגישים לתכשיר ,לכן ,לאחר עקירה עדיף לזרוע דגניים
ולהימנע מזריעת גידולים רחבי עלים לפחות שנתיים לאחר העקירה.
הכנת התרסיס :מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את מערכת
העירבול ,הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
טבלת השימוש  -הגדרות פנולוגיות של הפריחה באבוקדו:
א .שיא פריחה מקדים :לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד המקדים בפריחה.
ב .שיא פריחה מאחר :לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד המאחר בפריחה.
ג .סוף פריחה :עדיין יש פרחים סגורים )כ (5% -בצד המאחר פריחה.
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שילובים :ניתן לשלב עם  ,UP 50אסור שילוב עם תכשירי הדברה.
* אין לטפל בעצים שטופלו במג'יק או קולטר בשנתיים האחרונות.
הוראות השימוש לריסון צימוח ושיפור מדדי הפרי בתמר:
הכנת תמיסת הטיפול :יש לערבב את הכמות המדודה לעץ בנפח של  1ליטר מים
לפחות ,ולפזר סביב הגזע בגומת ההשקיה.
יש לטפל בתכשיר בתדירות של אחת לשנתיים לכל היותר ,על פי טבלת ההוראות.
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מינון בסמ”ק לעץ
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בגמר השימוש  -ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים
ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
תרכיז רחיף
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף
מווסת צמיחה
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
מכיל 50 :גרם  UNICONAZOLEבליטר
חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
לויסות צמיחה ושיפור חנטה.
הגנה אישית :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון .כבס בגדי
עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
התכשיר בדרגת רעילות  ,IVמסוכן.
כניסה לשדה שרוסס :מותרת  12שעות לאחר הריסוס.
מספר או"מ :לא מסווג
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום יבש ,נעול ,קריר,
השימוש!
קרא בעיון את התווית לפני
מאוורר ,ושאינו נמצא תחת קרינה ישירה של השמש ,המיועד לאיחסון תכשירי
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!
הדברה .הרחק ממזונות אדם וחיה .הרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב
בפינוי לאתר פסולת רעילה .ספוג את התכשיר שנשפך בחול או נסורת והעבר
במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה
משווק ע"י אגריכם בע"מ
והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
ת.ד ,10156 .פ"ת טלפוןwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,פנה לרופא עם תווית התכשיר .במקרה של
תוצרת חברת  AGROSMART UKאנגליה
שאיפת התכשיר ,העבר את הנפגע לשטח מאווור ,אם מתעוררות בעיות נשימה,
עבור  HALLMARK CHEMICALS BVהולנד
הזמן אמבולנס ופנה לרופא עם תווית התכשיר .במקרה של התזה לעיניים יש
לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ 15 -ד' ולפנות לעזרת רופא .במקרה של
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת/07 :הצ1901/
בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו .במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב
את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
תאריך תפוגה :מוטבע על צואר המיכל
מידע לרופא :המרכז למידע בהרעלות טל'.04-7771900 :
מספר ייצור :מוטבע על צואר המיכל
הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה,
ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות
בתנאי שימוש רגילים .אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת
מס' יצור:
עידכון תווית 12/2018 :את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם
ניתנים לצפייה ע"י המוכר .במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד.
מכיל 5 :ליטר כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.
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