ברומיתר ת.מ.

ברומיתר הינו קוטל עשבים המיועד להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס
לאחר הצצה ,מונע תחרות בחיטה .התכשיר מדביר עשבים ממשפחת
המורכבים והמצליבים .הדברת החלמית והמעוג חלקית.
הוראות שימוש:
אזהרות:
מזיק בשאיפה ובבליעה .סיכון אפשרי לנזק לעובר ,מסוכן לנשים בגיל הפוריות
מזיק ,עלול לגרום נזק לראות בבליעה.
אזהרות לסביבה:
התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים ,התכשיר עלול לגרום השפעות
שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.
אמצעי זהירות:
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,יש להשתמש באמצעי הגנה
מתאימים :אובראול עם שרוולים ארוכים ,משקפי מגן עמידים לכימיקלים,
כפפות נאופרן ,נעליים וגרביים .יש להשתמש במסכה חצי פנים (תקן )EN-140
עם מסנן לסינון אדים בלבד (תקן  )EN-141ברמת סינון  A1לפחות וזאת
כאשר תכשיר מיושם מטרקטור עם תא מפעיל מסונן אוויר .בכל מקרה
אחר המסנן יהיה מסנן משולב (תקן  )EN-14387מסוג .ABEK2-P3
המנע ממגע עם העור והעיניים.
הכנת התרסיס:
מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל את מערכת הערבול,
הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
אופן היישום:
גיל העשב המודבר מינון סמ''ק/ד' נפח תרסיס
הגידול
4-2
מגיל
מהקרקע
חיטה עד תחילת משלב פסיגים ועד  150לבד או
עלים
 20-10 5-4ל'/ד'
 4עלים אמיתיים  + 100דרבי
השתבלות
מהאויר  5ל'/ד'
ניתן לשלב ברומיתר עם דרבי  5-4סמ''ק/ד' או עם דרבי וטיפטופ 60-50
סמ''ק/ד' ללא פגיעה בגידול.
הערות :התכשיר אינו מדביר עשבים רב שנתיים מבוססים.
אין לרסס חיטה במשך ההשתבלות ואחריה.
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BROMITAR E.C.

תרכיז מתחלב
קוטל עשבים

מכיל  350גרם  BROMOXYNIL OCTANOATEבליטר,
שווה ערך ל  240גרם BROMOXYNIL
התכשיר בדרגת רעילות  ,IVמסוכן.
מס’ או’’מ 3082
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד ,10156 .פ״ת טלwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
התכשיר מיוצר ע״י
Agrosmart Limited, West Yorkshire, United Kingdom
עבור  Hallmark Chemicals BVהולנד

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳/13 :הצ׳4190/
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בגמר השימוש:
ניקוי המרסס ואביזריו:
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.
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 ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב במים וסבון.
כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול הרחק
ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת ולאסוף לכלי
אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון
הינו כפסולת מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות:
שטוף את האריזה היטב ,לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל
האשפה או אתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:
במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו
במגע עם התכשיר במים וסבון .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים
במים זורמים במשך כ 15 -ד' .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא:
המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי''ח רמבם חיפה טל'.04-8541900 :
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
את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם
ניתנים לצפיה ע"י המוכר .במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה
בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

