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רישיון האגף להגנת הצומח מס'/10 :הצ4045/
מס' או"ם :אין
דרגת רעילות :מסוכן )(IV

עידכון תווית5.10 :
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כללי :פרוטון מבוסס על הורמון הצמיחה הטבעי -
 ,S-ABAלשיפור והגברת הופעת הצבע האדום בענבים.

הוראות השימוש
אזהרות:
מגרה עור ועיניים.
טבלת שימושים:

מועד
מטרה
הגידול
הריסוס
ענבים:
הגברת שבוע לאחר
צבע תחילת שינוי
בזן קרימסון הגרגר צבע האשכול
סידלס
(בוחל)

בזן פליים
סידלס

הגברת
צבע
הגרגר

בשינוי צבע
הגרגרים
(בוחל)

אמצעי זהירות:
יש להימנע מכל מגע ישיר בעור ובעיניים .יש
ללבוש בגדי מגן מלאים :חולצה עם שרוולים
ארוכים ,מכנסיים ארוכים ,כפפות גומי ,גרביים
ונעליים גבוהות .יש לחבוש משקפי מגן בזמן
הריסוס והטיפול בחומר.

ריכוז בחלקי סמ"ק תכשיר
ל 100-ליטר מים
מיליון
200
400

 200בשילוב
עם אתרל
בריכוז 0.04%
400

נפח
התרסיס
כדי הרטבה בשילוב טריטון
מלאה של
X-100
האשכול בריכוז 0.025%
משטח

100
( 40+אתרל)
200

כדי הרטבה בשילוב טריטון
מלאה של
X-100
האשכול בריכוז 0.025%

הכנת התרסיס:
מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים
הדרושה .הפעל את הערבול ,הוסף בהדרגה את
כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את המשטח
והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד.
שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס .אל תשהה
את התרסיס במיכל ללא ערבוב .אין להשאיר
תרסיס במיכל יותר מאשר  12שעות.

בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את הכלי
על כל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות בסעיף "סילוק
תשטיפים".

טיפול בבגדי המגן:
אין לכבסם יחד עם הכביסה הרגילה אלא בנפרד.
אין ללבוש מחדש בגדים שזוהמו בחומר לפני
שכובסו.
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 מוסדר.
אחסון:
שמור על האריזה סגורה היטב .אחסן במקום נעול
המיועד לאחסון חומרי הדברה ,הרחק ממקורות
חום ואש .רחוק ממגע של ילדים ,אנשים בלתי
מוסמכים ובעלי חיים.
תכשיר שנשפך:
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת הרעילה ברמת חובב.
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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.
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מידע לרופא:
הטלפון של המרכז למידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם
הוא.04-8541900 :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כניסה מחדש:
ניתן להיכנס לשטח המרוסס מיד עם
התייבשות התרסיס ,או כעבור  3שעות ,לפי
המוקדם.
עזרה ראשונה:
יש לרחוץ היטב במים ובסבון חלקי גוף
שנחשפו לחומר או לתרסיס .במקרה מגע
עם העיניים יש לשטוף היטב את העיניים
במשך  10דקות .במקרה של הרעלה יש
לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול
להזיק לבריאות ולסביבה .קרא את התווית
בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

