נימיקס 45
Neemix-45
אריזות קטנות לגן

כללי :נימיקס  45הוא קוטל חרקים טבעי המבוסס על מיצוי מזרעי עץ האזדרכת ההודית .אינו
רעיל לאדם ולבעלי חיים ואינו פוגע באויבים טבעיים ובדבורים ,החומר פועל על חרקים כמג"ח
וכן כחומר דוחה ומונע אכילה .התכשיר אינו קוטל חרקים בוגרים ,אלא את דרגות ההתפתחות
(זחלים ונימפות).
מכיל  :מיצוי מזרעי עץ האזדרכת ההודית מקטע הדרופובי .97%
הוראות שימוש
אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש וההכנה :התכשיר רעיל בבליעה ,על כן נהג בכל אמצעי
הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה .לבש כפפות גומי וחבוש משקפי מגן בעת הטיפול
בחומר המרוכז ובמשך כל זמן העבודה .אל תאכל ,תשתה או תעשן בזמן הריסוס .רחץ היטב
במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס.
הכנת התרסיס  :להכנת תרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהשתמש בתמיסת הריסוס מיד
לאחר הכנתה .מלא את מיכל עד חציו במים .הפעל את המערבל ,הוסף את כמות הדרושה של
התכשיר למרסס והשלם את יתרת המים .יש להמשיך בערבול עד גמר הריסוס .חל איסור לרסס
אחרי ,בזמן ולפני מזג אוויר חריג (שרב ,קרה וכו') ו /או על גידולים השרויים בעקה.
הוראות שימוש כלליות :יש לטפל בנימיקס  45כאשר הנגיעות במזיקים עדיין התחלתית ונמוכה.
יש להבטיח כיסוי מושלם של עלוות הצמחים בתרסיס .יש לרסס בשעות הקרירות של היום.
הוספת משטח משפרת את יעילות התכשיר.
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הטיפול בנימיקס מפחית את הנזק והנגיעות של זחלי פרודניה ופלוזיה
יש להקפיד על כיסוי מלאה של העלווה עד נגירה.
לנער היטב לפני השימוש

קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
תכולה  20 :סמ"ק מיועד לשימוש בגן בלבד
שילובים :ניתן לשלב נימיקס  45עם זוהר  LQ-215לשיטוח ולשיפור ההדברה.
בגמר השימוש
ניקוי המרסס  :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או
ממתקן אחר על 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 :רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך ,יש לכבס את
הבגדים .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש לאזור המטופל :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ,המיועד לאחסון חומרי הדברה,
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .יש לאחסן תכשיר זה במקום מוצל וקריר
שבו הטמפרטורה אינה עולה על  25מ.צ
טיפול בחומר שנשפך  :יש לספוג בנסורת או בחול ,ולאסוף באמצעות מטאטא ויעה (ללא מגע
ידיים) .תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי
לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות  :מיכל שהתרוקן יש לשטוף  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף למיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או
לאתר פסולת רעילה .אין לעשות שימוש חוזר באריזה
עזרה ראשונה  :במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות במשך  15דקות
לפחות .פנה לרופא אם הגירוי נמשך .במקרה של נשימת ענן התרסיס העבר את הנפגע לאוויר צח
ופנה לרופא .במקרה של מגע עם העור ,הסר בגדים החשודים כמזוהמים ושטוף היטב במים
וסבון .במקרה של בליעה ,פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא  :טלפון המרכז למידע בהרעלות בית חולים רמב"ם.04-8541900 :
הערה  :המשתמש נושא בסיכון לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מגורמים שמעבר לשליטתו של
היצרן .היצרן לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם מאחסון או משימוש בלתי נכון ושלא בהתאם
להוראות המפורטות בתווית התכשיר.
דרגת רעילות .3 :
מספר או"ם  :לא מסווג
רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 1449
מס' אצווה__________________ :
תאריך תפוגה____________________________ :
יבואן :אדמה מכתשים בע"מ 03-6577577
משווק  :אורגני שלי בע"מ טל' 09-7639224

