
הוראות שימוש:
אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה, התכשיר גורם לגירוי בעיניים.

אמצעי זהירות:
נהג בתכשיר בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומר הדברה.
יש להשתמש בציוד מגן מלא כולל מסכה, ביגוד, כפפות ומשקפי מגן. 
בעת הטיפול, יש להמנע מבליעה, נשימת הרחף, וממגע של החומר 
עם העור הגלוי והעיניים. אין לשתות, לאכול, או לעשן בזמן הטיפול.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים.
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:

לוויסות הצימוח בכותנה בזנים אקלה ופימה יש לרסס ריסוס אחד כאשר 
הצמחים מגיעים לגובה ממוצע של 110-100 ס״מ. ניתן להשיג תוצאות 
טובות גם ע״י פיצול הריסוס )שני ריסוסים(, כל פעם במחצית המנה של 

התכשיר. בטיפולים אלו יש להיעזר בנסיון מקומי.

אופן היישום:
נפח תרסיס )ליטר/ד׳( מינון )סמ״ק/ד׳( הזן

מהאוויר 3 - 5
מהקרקע 10 - 20

40 - 30 אקלה
50 - 40 פימה

שילובים:
ניתן לשלב פיקתר עם קוטלי חרקים הבאים: מונוקרון ת.נ., אזודרין 60 ת.נ. 

ורוגור ת.מ.

בגמר העבודה:
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.

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 )REENTRY(: ניתן להכנס לשדה 

שטופל 12 שעות לאחר הריסוס.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול 
וקריר, הרחק ממקורות אש וחום, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק 

ממזונות אדם וחיה, והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, או שפג תוקפו, או שהתקלקל 
בזמן האיחסון, הינו כפסולת מסוכנת, וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. 
תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת, לארוז במיכלים אטומים, 

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 רעילה.
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 
זו אינה  ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות  הוא 
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.

תרכיז נוזלי
מווסת צמיחה לכותנה

מכיל: 250 גרם MEPIQUAT CHLORIDE בליטר.
פיקתר תכשיר מיועד לויסות צמוח הכותנה ע״י ריסוס הנוף 

בשדות עם נטיה לצמוח מופרז. התכשיר מקטין את גובה הצמחיה 
ופותח את נוף הצמחים לחדירה יעילה של קוטלי החרקים ומונע 

רקבונות הלקטים.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מספר או״מ: 3900
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי!

מיוצר עי חברת MANNIFEX הונג קונג

משווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156, פ״ת טלפון

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הצ/1058

פיקתר ת.נ.פיקתר ת.נ.

PICTAR   S.L.
פיקתר ת.נ.פיקתר ת.נ.

תאריך ייצור:
תאריך תפוגה:

מס׳ אצווה:
מכיל: 1 ליטר
תאריך עידכון תווית: 3/2010 




