שילובים :בתפו"א ניתן לשלב ספוטלייט עם טלסטאר (להדברת עש הפקעות).
גידולים עוקבים :ספוטלייט מתפרק במהירות בקרקע ,לכן אין מגבלה בזריעת גידולים עוקבים.
ניקוי ציוד הריסוס :יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .רוקן את המרסס עד תומו .שטוף היטב בזרם מים את
מיכל המרסס ואת מוט הריסוס משאריות התכשיר ,פרק ושטוף את כל המסננים .מלא לפחות שליש
מתכולת המיכל במים נקיים ,הפעל את הבוחש והמשאבה ורוקן דרך מוט הריסוס ,חזור על פעולה
זאת פעם נוספת .מלא את מיכל המרסס במים ,הוסף דטרגנט תעשייתי בריכוז המומלץ ע"י היצרן או
אקונומיקה בריכוז  3%לפחות מנפח המיכל .הפעל את הבוחש ואת המשאבה והעבר כמות מסוימת של
תרסיס דרך מוט הריסוס .בשלב זה עדיף להשאיר את תמיסת הדטרגנט או האקונומיקה במיכל למשך
לילה או  12שעות .בגמר ההשרייה רוקן ושטוף את המיכל והעבר מים נקיים במשאבה במוט הריסוס.

ספוטלייט

SPOTLIGHT

תחליב שמן במים

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף,
ליבוש עשביה לפני קציר חימצה ,לשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים
מכיל 60 :גרם  Carfentrazone-ethylבליטר.
כללי :ספוטלייט הינו קוטל עשבים מקבוצת האריל-טריאזולינונים המעכב את האנזים  PPOוגורם להרס
הרקמות הירוקות וליבוש עלווה בתפו"א ובפפריקה ולשאר שימושים על פי המורשה בהוראות השימוש.
פעילות התכשיר מואצת בתנאי חום ויובש ,בדרך כלל נדרשים שבוע עד שבועיים להקמלה מלאה של נוף
הגידול .התכשיר נקלט במהירות ואינו רגיש לשטיפה שלוש שעות לאחר היישום .הטיפול יצרוב עשבים
רחבי עלים כגון חלמית ,לשישית הצבעים ,חבלבל ,מרור ,דטורה ,מצליבים .ספוטלייט ימנע ביעילות צימוח
מחודש של עלוות הגידול.

דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם3082 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

תוצרת חברת  ,FMCארה"ב.
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולבקורת /01הצ1666/

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות
המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו
אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.
תאריך עידכון תווית :אפריל 2016
תכולה :ראה מודפס על האריזה

Label updating: April 2016
Net content: Printed on packing
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הוראות שימוש (המשך):
הערה חשובה :ספוטלייט אינו נשטף בקלות ממיכל המרסס .יש להשתמש במרסס מיוחד לעשביה ,לשטוף
את ציוד הריסוס בהקפדה יתרה לפי הוראות התוית ולהמנע מריסוס גידול רגיש מיד לאחר ריסוס ספוטלייט.
אזהרות :החומר גורם לגירוי בעור ויכול לגרום לריגוש בעור ולכן נהג בו בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת
הטיפול בחומרי הדברה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול עם החומר המרוכז ובעת הריסוס לבש בגדי עבודה מלאים ,השתמש
בכפפות (ניטריל או נאופרן) ,משקפי מגן ומסכת נשימה עם מסנן חלקיקים מסוג  P2או  .P3אל תאכל ,תשתה
ותעשן בזמן העבודה .אל תשהה בענן התרסיס .אם נרטבו בגדיך במהלך העבודה  -פשוט אותם ,התרחץ
ולבש בגדים נקיים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים ,הפעל את מערכת העירבול ,הוסף בהדרגה את
הכמות הדרושה של התכשיר והשלם את כמות המים הדרושה למיכל.
הוראות השימוש :יש ליישם ספוטלייט בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של העלווה תוך שימוש בפומיות
טיג'ט .אין ליישם כאשר נושבת רוח ,יש להקפיד על מניעת רחף לגידולים שכנים ,ובפרט למטעים גלעיניים
הרגישים במיוחד .יש להמנע מפגיעת התרסיס באברי הגידול המטופל בזמן שריפת החזירים.
הוראות שימוש:
הגידול

המינון
(סמ”ק/ד’)
או ריכוז ()%

נפח תרסיס
(ל’/ד’)

תפוחי אדמה(,)1
()4

150 - 100

40 -20

הערות

ימים
מאסיף

המינון בהתאם
לעוצמת הצימוח.
אין לרסס תפו”א
הסובלים מיובש.

7

פפריקה ()4

100
בשילוב 0.5%
משטח DX
או תפ

25 - 10

אין לרסס פפריקה
הסובלת מיובש.
יש לאסוף את היבול
בין שבוע לשבועיים
מהיישום הראשון
לייבוש.

10

חימצה ()4

+100
גלייפוס 100

 20-10בריסוס
קרקע
 5בריסוס אוירי

עשביה מפותחת ()2
לפני הקציר

8

הגידול

המינון
(סמ”ק/ד’)
או ריכוז ()%

נפח תרסיס
(ל’/ד’)

שריפת חזירים
בגפן ובאפרסמון
במטעים בוגרים

1.0%

בריסוס עד
נגירה

שריפת חזירים
ברימון בוגר

0.3%

בריסוס עד
נגירה

שריפת חזירים
בתאנים בוגרות

0.5%

בריסוס עד
נגירה

הכנת שטחים
לפני זריעה (,)3
( )4של חמניות,
תירס ,כותנה,
חיטה ,חימצה,
בקיה ,תלתן,
אפונה

+ 30
גלייפוס
300 – 200

30 - 10

הערות
יש להקפיד על כסוי
מלא של החזירים
ולהימנע מפגיעה
באברי הגידול.
באפרסמון יודברו
ביעילות חזירים עד
גובה  20ס”מ.
יש להקפיד על כסוי
מלא של החזירים
ולהימנע מפגיעה
באברי הגידול.
יש להקפיד על כסוי
מלא של החזירים
ולהימנע מפגיעה
באברי הגידול.
יש להקפיד על כיסוי
מלא של עלוות
העשבים

ימים
מאסיף

-

-

-

-

הערות לטבלה:
( )1הנחיות חשובות ליישום בתפוחי אדמה:
 על מנת לקבל פעילות טובה של התכשיר ,יש לרסס בשעות הבוקר בלבד. כאשר נוף הגידול שופע ,יש לשקול יישום נוסף כשבוע לאחר הריסוס הראשון. הפחתת נפח התרסיס תפגע בפעילות החומר.( )2עשבים דוגמת :דטורה ,לכיד ,ענבי שועל ,בר גביע ,כוסאב ועוד.
( )3ניתן ליישם עד מועד הזריעה ,אך יש להימנע מהשקיית הנבטה או גשם עד  48שעות מהיישום.
( )4רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ,אי לכך אין לרסס במרסס מפוח .יש להקפיד על שמירת טווח
ביטחון ( 100מטר לפחות) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים .אין לרסס בתנאי אינברסיה .יש להימנע
מריסוס בלחץ גבוה היוצר טיפות קטנות .מומלץ לרסס כאשר קיימת רוח קלה בכיוון המנוגד לגידולים רגישים.
הערה :עם התחדשות הסורים ניתן לרסס פעם נוספת להדברתם.

ספוטלייט

SPOTLIGHT

תחליב שמן במים

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף,
ליבוש עשביה לפני קציר חימצה ,לשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
תוצרת חברת  ,FMCארה"ב.
מספר או”ם3082 :
רשיון השירותים להגנת הצומח
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
ולבקורת /01הצ1666/
Batch No: Printed on packing
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 בנאות חובב.
בגמר העבודה :בתום העבודה  -פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו .העבר
את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד .לאחר השימוש שטוף את ציוד המגן בסבון ובהרבה מים.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות.
איחסון :אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי הדברה הרחק מהישג ידם של
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך ,פג תוקפו ,או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב
פינוי לאתר הפסולת בנאות חובב .תכשיר שנשפך ,יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה אטומה
ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים,
שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או
לאתר פסולת מסודר.
עזרה הראשונה  :אם חדר חומר לעיניים  -שטוף אותן בזרם מים חלש במשך  15דקות ,ואם תחוש גרוי
לאחר מכן -פנה לרופא והצג בפניו תוית זו  .במקרה מגע בעור רחץ היטב את המקום שנחשף במים וסבון.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון.04-8541900 :
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