
התכשיר מגיסטר ת.ר. הינו קוטל אקריות ברירני הפוגע במספר 
קבוצות של אקריות. התכשיר מדביר אקריות בוגרות, זחלים 

ונימפות. מגיסטר ת.ר. אינו סיסטמי ואין לו פאזה גזית פעילה. 
לקבלת תוצאות הדברה טובות דאג לכיסוי של כל חלקי הצמח, כולל 

צידם התחתון של העלים בתרסיס.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מס׳ או״מ: 2902
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 92/הצ׳/1215

מיובא ומשווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 10156 פתח תקוה, טל: 03-9223785

מיוצר ע''י SBM צרפת עבור:

מגיסטר ת.ר.

תרכיז רחיף קוטל אקריות
מכיל: 200 גרם FENAZAQUIN בליטר

מגיסטר ת.ר.
הוראות השימוש - אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

השתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בתכשירי  אמצעי זהירות: 
הדברה. השתמש בכפפות ומשקפי מגן בעת הכנת התרסיס והטיפול בחומר המרוכז. 
ובעור, המנע משאיפת אדי התכשיר. אל תאכל,  המנע ממגע התכשיר בעיניים 

תשתה או תעשן בזמן העבודה.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים.

הכנת התרסיס: נער היטב את מיכל התכשיר לפני השימוש ומזוג את הכמות הדרושה 
של התכשיר בכלי נפרד, ערבב אותו במעט מים ומזוג את התכשיר המדולל למיכל 

המרסס. הפעל את מערבל המרסס והשלם את כמות המים לנפח הנדרש.
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אקרית אדומה
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הריכוז הגבוה 
ינתן בעוצמת 
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* נפח תרסיס למטע מבוגר 150 - 200 ל׳/ד׳.

הערות:
1. בתפוח אין לרסס את התכשיר יותר מפעם אחת בעונה.

2. בירקות ובפרחים אין לרסס את התכשיר בריסוסים עוקבים אלא לסרוגין עם קוטלי 
אקריות אחרים.

שילובים: בתפוח - ניתן לשלב עם וקטרה תר, אופיר תמ, דורסבן תמ, לינטקס אר.
בגמר השימוש:

ניקוי כלי הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים 

יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, 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: התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס. אל תלבש מחדש 

בגדים לא מכובסים.
Reentry כניסה לשדה: יום לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי 
הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת 
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע 

יד אדם ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך 

אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:

במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך 15 דקות. 
במקרה של גירוי בעור רחץ היטב במים וסבון. במקרה בליעה פנה לרופא והצג לפניו 

תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא:

מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-8541900.
המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה,  הערה: 
ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות 
בתנאי שמוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת 
את ההוראות המצוינות בתוית או בתנאי שמוש 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. מכיל: 1 ליטר
מס׳ אצווה:

תאריך תפוגה:

תאריך עידכון תווית: 5/2016


