
גרגרים רחיפים להדברת מחלות בעגבנייה ואקרית חלודה בהדרים

סוליסט

הוראות השימוש
התכשיר הינו קוטל פטריות המבוסס על גופרית להדברת 

מחלות ואקרית החלודה. התכשיר מופיע בתוארית גרגרים 
רחיפים הנוחה לשימוש ובטוחה למשתמש.

(Sulfur) מכיל: 80% גופרית

קרא בעין את התווית לפני השימוש!

הוראות שימוש
אזהרות: מסוכן בבליעה עלול לגרות את העיניים והעור.

 

המקובלים  זהירות  אמצעי  על  להקפיד  יש  ומיגון:  זהירות  אמצעי 
בטיפול בתכשירי הדברה, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל 

עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער . 

לבש כפפות גומי, ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן עם 

 (EN-140 לפי תקן) ומסכת חצי פנים (EN-166 לפי תקן) אטימה מהצד

עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר 

ושאיפתו ומכל מגע ישיר עמו בידיים או בעיניים. אין לאכול, לשתות או 

לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

מים  או תשטיפיו למקורות  וזרימת החומר  סכנות לסביבה: מנע רחף 
ולבריכות דגים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: נער את מכל התכשיר היטב לפני השימוש. מלא את 
של  הדרושה  כמות  את  לאט  שפוך  במים.  מחציתו  עד  המרסס  מכל 

התכשיר ישיר לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים 

החסרה.  יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי:
רסס טיפולי מניעה, דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול. אין לרסס בתנאי 

מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה 

כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה. 

או   30°C אין לרסס בימים בהם הטמפרטורה צפויה להיות מעל 
זו בשלושת הימים לאחר מועד  כאשר היא צפויה לעלות לרמה 

הריסוס.
אופן היישום:

תלבש  ואל  בגדיך  והחלף  התרחץ  העבודה  בתום  העבודה:  בגמר  אישית  הגנה 
מחדש בגדים שלא כובסו. כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה.

מועד כניסה לשטח המרוסס: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 24 
לאוורר בשיטות המקובלות היטב  יש  ובמנהרות  היישום. בבתי צמיחה  שעות לאחר 

לפני כניסה מחדש.

אחסון:  אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ 
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי 

מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש לשפוך חול על התכשיר כדי לספגו. לאחר מכן יש לאסוף 
בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג 

תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב בפינוי לאתר הפסולת 

הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את 
מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה 

למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה.

עזרה ראשונה:
אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. 

במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.

במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים 

זורמים במשך 15 דקות.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם:
.04-7771900

היות  אולם  ביעילותו,  זה משוכנעים  והמפיצים של תכשיר  היצרנים  תנאי מכירה:  
שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם 

אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן 

לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר. 

מס' או"ם: לא מסווג 
     (IV) דרגת רעילות: מסוכן

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس لالستعمال المنزلي - لالستعمال الزراعي فقط
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מס' הייצור מופיע על גבי האריזה.
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יישום  עם  נוספים  תכשירים  לשלב  אין  נוסף  מידע  בהיעדר  שילובים: 
המכילות  בתואריות  תכשירים  עם  או  שמנים  עם  לשלב  אין  סוליסט. 

שמנים.

בגמר השימוש
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל 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, 
ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות 

ומקווי המים למיניהם. 

יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה 

לאתר  ופינוי  אידוי  טיהור,  חוזר,  שימוש  חקלאי,  בשטח  ריסוס  כגון: 

הפסולת הרעילה ברמת חובב.
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