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הוראות שימוש:
אזהרות :התכשיר דליק .התכשיר עלול לגרום לגירוי ורגישות במגע עם
העור .התכשיר עלול לגרום נזק לעיניים.
אמצעי זהירות :בעת העבודה עם התכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,לבש
בגדי מגן ,כפפות נאופרן ומשקפי מגן.
המנע ממגע עם העור והעיניים.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד לדגים ,אצות וליצורים החיים במים.
עלול לגרום השפעות ארוכות טווח לסביבה המימית.
הכנת התרסיס :הכנס מים למיכל המרסס הנקי כדי מחצית .הוסף את
כמות השמן הרצויה תוך כדי ערבול .השלם את כמות המים לנפח הנדרש.
אופן הריסוס :הקפד על כיסוי מלא ושווה של כל חלקי העץ ,כולל הגזע
והענפים הפנימיים .אין לרסס ריסוס חוזר בשמן את אותם העצים ,הדבר
מגביר את סכנת הפגיעה בעצים .אין לרסס ללא עירבול מכני במיכל
המרסס ,יש להמשיך בפעולת העירבול בכל עת הריסוס .בעת הריסוס יש
להקפיד על נסיעה בקצב אחיד וקבוע עד צאת המרסס מבין שורת העצים.
בעת סיבוב המרסס במעבר לשורה חדשה ,יש למנוע התזת תרסיס אל נוף
העצים .במקרה של עצירה בין שורות העצים יש להפסיק מיד את פעולת
המרסס .אין להשתמש בתכשיר שהושאר במרסס מיום קודם.
הגידול
אגס (מזן ספדונה וקוסטציה) ,תפוח*
שזיף ,משמש
(מזן רעננה בלבד)

הריכוז נפח תרסיס מועד
ליטר/ד׳ הריסוס
עד 150
5%
בהתאם עד תפיחת
לגודל העץ פקעים

* בתפוח ואגס ניתן לשלב דינו ת.מ .בריכוז  5%עם דורסי בריכוז .0.5%
הערות למיישם:
 .1אין לרסס בריכוז הגבוה מהרשום בתווית.
 .2בגלעיניים (שזיף ומשמש) אין לשלב דינו עם תכשירי התעוררות אחרים
או כל תכשיר אחר.
 .3אין לרסס עצים  3שנים לאחר ההרכבה .אין לרסס עצים עם צימוח חד
שנתי חריג (הרבה ענפי מים שאורכם  1.5מטר ויותר).
 .4אין לרסס את המטע בשמן כאשר הקרקע רוויה במים.
 .5אין לרסס בעצים צעירים מגיל ארבע שנים.
 .6הריסוס יתבצע בתנאי מזג אויר נאותים ,ללא רוח .אין לרסס בתנאי חום
ויובש חריגים (בטמפ׳ גבוהה מ )25ºC -או כאשר צפויים תנאים אלו
לאחר הריסוס .אין לרסס בזמן גשם או קרה או בסמוך להן.
 .7אין לרסס בקרקעות רדודות שעומק הקרקע קטן מ 1.5 -מטר.
 .8אין לרסס ללא ערבול מכני במיכל.
 .9אין לרסס שמן יותר מפעם אחת בעונה.
 .10אין לרסס דינו בטרם מולאו  70%מדרישות הצינון הנדרשות לזן
המרוסס על פי פרסומי משרד החקלאות.
אי קיום כל האזהרות הנ״ל עלול לגרום פגיעה קשה בעצים המרוססים.
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DINO 15 SUPER E.C.

תוארית תרכיז מתחלב
שמן לשבירת תרדמה ולזירוז התעוררות באגס ,תפוח,
משמש ושזיף

מכיל 709 :גרם שמן פרפיני בעל טווח זיקוק צר בליטר
 15גרם  MEPTYLDINOCAPבליטר
השאר :אמולסיפייר  +סולבנט

חומר מתלקח נוזל
INFLAMMABLE LIQUID

דרגת רעילות ,IV :התכשיר מסוכן לבריאות.
מס׳ או״מ1212 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש בתכשיר!
התכשיר מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!
מס׳ רשיון השירותים להגנת הצומח/10 :הצ׳4038/

מיוצר ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתים
המשרד וביח״ר :קרית אריה ,פתח תקוה ת.ד 10156 .טלפון03-9223785 :
www.tarsis-agrichem.co.il
* סימן רשום של חברת תרסיס ,חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתים בע״מ
מס׳ ייצור:
פג תוקף:

עידכון תווית12/2011 :

מכיל 25/200 :ליטר
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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.
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 :בתום העבודה ,התרחץ במים וסבון וכבס
בגדים בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש ( :)REENTRYכניסה לשדה מותרת  12שעות לאחר
הריסוס.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול,
מוצל ומאוורר המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממזונות אדם וחיה,
והרחק מהישג יד ילדים ,ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת
מסוכנת ,וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .תכשיר שנשפך,
ספוג בחול או נסורת ,והעבר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :חביות ריקות יש לסגור ולהחזיר ליצרן .עד להחזרתן
יש להחזיקן במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה.
אריזות אחרות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים.
עזרה ראשונה:
אם נשפך תכשיר על העיניים ,שטוף בזרם מים לפחות  15דקות ,אם
הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא .אם נשפך על הידיים או העור ,שטוף מיד
לפחות  15דקות ,אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא .במקרה של שאיפת
התכשיר ,יש להרחיק מהאיזור ולפנות לרופא במידת הצורך.
במקרה של בליעה ,אין לגרום להקאה ,יש לפנות לרופא.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות הוא.04-8541900 :
הערה:
כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים שהם
מתאימים לתפקידם .היות וגורמים רבים כגון :תנאי מזג אויר ,אופי הקרקע,
תנאי הגידול ,אופן יישום התכשיר וגורמים אחרים עלולים להשפיע על פעילות
התכשיר ,המשתמש בתכשיר ישא באחריות מסוג זה .מאחר ואין באפשרותנו
לפקח על תנאי אחסנת החומר ע״י הקונה וכן הכנת התערובות ו/או השימוש בה
ע״י המגדל ,שום תנאים או ערבות לאיכותם או לכשרם של מוצרינו וכל אחריות
לא תתקבל לנזק הבא באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה מהשימוש בהם ,בין אם
השתמשו בהם לפי עצתו או בפיקוחו של בא כוחנו או בכל אופן אחר.

