
5G דורסבן גרגרי
דורסבן גרגרי הינו קוטל חרקים מקבוצת הזרחנים האורגנים.

דורסבן גרגרי מיועד להדברת נמלים ומזיקי קרקע.
אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות 
המקובלים בחומרי הדברה. בעת פיזור התכשיר השתמש בכפפות גומי ומשקפי 
מגן, לבש בגדי מגן מכסים ונעל מגפיים או נעליים גבוהות. הפשל המכנסיים 
מעליהם לבל יחדרו הגרגרים לתוכם. מנע מגע התכשיר בעיניים ובעור, המנע 
משאיפת אדי התכשיר. במקרה של מגע התכשיר יש לרחוץ היטב את הידיים 
ושאר חלקי הגוף שבאו במגע איתו עם מים וסבון. במקרה של מגע בעיניים 
יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ- 15 דקות ולפנות לרופא. לאחר 

הפיזור יש להתרחץ ולהחליף בגדים.
יישום התכשיר רק במרחק 100 מטר מבתים.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. התכשיר רעיל לצפורים.
התכשיר רעיל לדבורים.

אופן היישום: אין לטפל בתכשיר ביד חשופה, יש לפזר את התכשיר בכף פיזור 
או בכלי לפיזור טמיק. ניתן לפזר את התכשיר לפני או אחרי השקיה.
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למכירה קמונאית.
** בפיזור גרגרים מהקרקע, בדשא או בשטחי אגוזי 
אדמה, ניתן להשתמש בכלי לפיזור טמיק, הפיזור יהיה 
על פני השטח. בקצה כל צינורית מתקינים מידרון משופע 

המפזר את הגרגרים באופן אחיד על פני השטח.
שים לב! בהדרים יש לפזר דורסבן גרגירי סביב הגזע 
ברדיוס של כ- 30 ס"מ. בדשא יש לפזר את התכשיר 

ברדיוס של כ- 30 ס"מ סביב הקן.

.III התכשיר מסוכן לבריאות, דרגת רעילות
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קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי! 
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התכשיר מעכב את פעילות האנזים כולין אסתרז
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5G דורסבן גרגרי
ניקוי כלי הפיזור: בגמר הפיזור יש  בגמר השימוש - 
לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק 
תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים 
ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות 

לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות 
ממתקן הפיזור, 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.
הפיזור. לאחר  שעות   12 לשדה:  כניסה   Reentry

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במחסן נעול 
המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה 

והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל 
בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר 
פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע 

יד אדם ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: השלך למיכל האשפה או לאתר 

פסולת.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף 
היטב במים נקיים זורמים במשך 15 דקות. במקרה של גירוי 
בעור רחץ היטב במים וסבון. במקרה בליעה פנה לרופא 

והצג לפניו תוית זו ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות 

הוא: 04-8541900.
הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט 
הכימי של תוית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות 
על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות 
בתנאי שמוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של 
שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות 
בתוית או בתנאי שמוש 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.
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