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התכשיר גולית הינו מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי ,מיועד לווסת את הגידול ,להגדלת
יבול ,להגדלת פרי ,להקדמת הבשלה ולשיפור איכות הפרי.
הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר דליק ,מגרה את דרכי הנשימה ,סכנה לנזק חמור לעיניים ,עלול להזיק
לעובר ,אדים עלולים לגרום לנימנום וסחרחורת .אסור לשימוש ע״י נשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,מנע מגע התכשיר עם העיניים.
יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים עמידים לפיצוץ (בגדי מגן ,מגפיים ,כפפות ניאופרן,
מסכה בעלת מסנן  A2P3ומשקפי מגן עמידים לכימיקלים) .אין לעשן או לאכול בזמן הטיפול
בתכשיר או לפני שטיפת ידיים.
אזהרות לסביבה :התכשיר מזיק ליצורים השוכנים במים ,עלול לגרום השפעות שליליות
ארוכות טווח לסביבה המימית .אין ליישם את התכשיר על מקורות מים .מנע זרימת התכשיר
ומי השטיפה למקורות מים ,נחלים ,מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים.
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:
הערות
מטרה מועד הטיפול ריכוז ( )%נפח תרסיס ל/ד'
הגידול
אגס ספדונה,
150 - 100
קוסטציה
קוטר חנטים  0.125בתוספת משטח
תפוח רויאל,
טריטון 100 - X
 10 - 8מ''מ
גאלה,
הגדלת
0.025%
סטרקינג
יבול פרי
גדול
יש לשלב עם
 100ליטר
בתוספת משטח מעכב ייצור
קוטר חנטים
אבוקדו
 10 - 8מ''מ  0.1טריטון  100 - Xגיברלין שניתן
אטינגר
בעת הפריחה
0.025%
התכשיר עלול לגרום לדילול חנטים.
תנאים לריסוס :לחות יחסית גבוה מ ,60% -ללא רוח .הריסוס יעשה במרסס מפוח
להרטבה טובה של הנוף .הקפד על מדידה נכונה של התכשיר .רסס בשעות הערב או
הבוקר המוקדמות .אין לרסס צמחים בעקת יובש .יש להמנע מרחף לגידולים שכנים.
יש לשטוף היטב את כל חלקי המרסס לאחר השימוש.
שילובים :אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים ,למעט השימוש בטריטון .100 - X
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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 :מילוי
המרסס במים נקיים ודטרגנט ,הפעלה קצרה של המרסס למילוי הצנרת והמשאבה .השהיית
התמיסה במרסס למשך  48 - 24שעות ,ושטיפה נוספת במים נקיים .את התשטיפים יש לסלק
S.L.
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף
תרכיז נוזלי
או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק
מווסת צמיחה
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
מכיל 40 :גרם  BENZYLADENINEבליטר
הגנה אישית :בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון .כבס בגדי עבודה
לויסות צמיחה ,הגדלת יבול והגדלת פרי.
בנפרד מיתר הכביסה.
כניסה לשדה שרוסס :מותרת לאחר התייבשות התרסיס.
התכשיר בדרגת רעילות  ,IIIמסוכן לבריאות.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום יבש ,נעול ,קריר ,מאוורר,
מס׳ או״מ1212 :
ושאינו נמצא תחת קרינה ישירה של השמש ,המיועד לאיחסון תכשירי הדברה .הרחק ממזונות
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
אדם וחיה .הרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי
לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .ספוג את התכשיר שנשפך בחול או נסורת והעבר במיכלים
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ /11הצ׳4082/
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 והשלך אותה למיכל
האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של בליעה ,פנה לרופא עם תווית התכשיר .במקרה של שאיפת התכשיר,
מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
העבר את הנפגע לשטח מאוורר ,אם מתעוררות בעיות נשימה ,הזמן אמבולנס ופנה לרופא עם
ת.ד 10156 .פתח תקוה טל www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :תווית התכשיר .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ 15 -ד׳
ולפנות לעזרת רופא .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו .במקרה של מגע עם
מיוצר ע"י :ליעד אגרו ,ישראל
התכשיר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון.
עבור ,ALMANDINE CORPORATION SA :שוויץ
מידע לרופא :המרכז למידע בהרעלות 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.
מס׳ אצווה:
תאריך עידכון תווית 4/2016 :אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית
או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע״י המוכר .במקרים מעין אלה
תאריך תפוגה:
מכיל 1 :ליטר חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.
מוטבע על הבקבוק
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