w: 230 mm, h: 122 mm

L1041861 ISRA/4W PPE4094341

750ml

approx. measure

ZC

שילוב של תרחיף קפסולות
ותרכיז
רחיףFRONT
PAGE

155-13/819

קוטל חרקים בירקות ,גידולי שדה ,מטעים ופרחים

500ml

התכולה:
TEXT AREA
 100גרם
 (CTPR) chlorantraniliproleבליטר+
214 x 115 mm
 50גרם  lambda-cyhalothrinבליטר

נער היטב לפני השימוש
Manufactured by: Syngenta Crop Protection at
the Production site - Syngenta France

דרגת רעילות :מסוכן לבריאות ()III
מספר או”ם3082 :

Registered Trademark of Syngenta Group Company

מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

4032223

ISSUE DATE:
16.12.2013

ISSUE NO:
SYN001

SCALE:
1:1

DESCRIPTION:
BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM

R

היבואן :לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ת.ד ,13 .תל אביב 6100001

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /11הצ4091/
מידע לרופא:מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות
בי”ח רמב”ם.04 - 7771900 :

250ml

לא לשימוש ביתי ,לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

S-PAC

עדכון תוית :ספטמבר  2018תכולת האריזה 1 :ליטר

Net content: 1 liter Label updating: September 2018

הכנת התרסיס :יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ,לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.
במקרה של שילוב אמפליגו עם תכשיר נוסף ,יש להכניס למיכל המרסס את האמפליגו כתכשיר אחרון.
הוראות שימוש:
הגידול
עגבניה

()1

חציל

()4

פלפל
פפריקה
מלפפון ,קישוא ,מלון
כרוב (אדום ,לבן) ,כרובית ,ברוקולי ,צנונית
חסה
תפוחי אדמה
בטטה
בטטה
גזר

()5

מינון (סמ”ק/ד’)
ריכוז ()%
 20סמ״ק/ד׳ בישום להדברת טוטה יש
לשלב עם מטרונום  0.5%או 0.5% EOS

3

תנשמית האביב (הליותיס) ,פלוזיה ,לפיגמה

20

3

לפיגמה ,תנשמית האביב (הליותיס) ,פרודניה

20

מנהרן החממות

20

3

עש לב הכרוב ,עש הכרוב ,תריפס הטבק ,פרודניה ,לפיגמה

20

3

פרודניה ,לפיגמה

20

3

20

8

פרודניה ,לפיגמה

20

14

מלדרה ,עש הרקפת (דופונצ’ליה)

40 – 20

14

20

14

20

30

20

14

פגע
תנשמית האביב (הליותיס) ,פלוזיה ,מנהרן החממות
()3
טוטה אבסולוטה ,אגרוטיס

פרודניה ,לפיגמה ,אגרוטיס

()3

לפיגמה ,פרודניה

בצל

תריפס הטבק ,אגרוטיס

כותנה

תנשמית האביב (הליותיס) ,אגרוטיס

()3

()3

()2

ימים
מקטיף

ZC

כללי :אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים ,האחד פירתרואיד (למבדה סייהלוטרין) ,בעל פעילות קטילה מהירה היעיל
בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני ( )CTPRהוא חומר פעיל חדש המצטיין בהדברת עשים ,חיפושיות ותריפסים והינו בעל יכולת תנועה
סיסטמית בקסילם CTPR .פעיל על דרגות הזחל השונות כולל הביצים .תוארית התכשיר קפסולרית ,ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל ,ומופחת
למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס .התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר
ללא חשש מכך.
אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה .בעת הריסוס יש לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.
אזהרות לאדם ● :התכשיר מזיק בנשימה ובבליעה ● .במגע עם עור חשוף אמפליגו יכול לגרום לתחושה זמנית של גירוד ,דקירות קלות או חוסר תחושה.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה .בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן
הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרבל) ,כובע ,נעלי עבודה גבוהות ,משקפי מגן (תקן  ,)EN-166ומסכת חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן ()EN-14387
מסוג  ,ABEK-P3כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים ( .)EN-374/3מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים ,עם העור או עם הבגדים .המנע מלנשום את
התרסיס או את אדי התכשיר .שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה ,ארוחה ,שתייה או עישון .עבודה עם התכשיר צריכה להתבצע במקום מאוורר היטב.
סכנות לסביבה:
רעילות לדגים :התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס
או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים ,אגמים ונחלים .בעת הריסוס יש לשמור על מרחק ביטחון של  10מ’ לפחות מבריכות דגים ,מאגמים ,מנחלים
וממקורות מים אחרים.
רעילות לדבורים :התכשיר עלול לפגוע באויבים טבעיים .התכשיר רעיל מאוד לדבורים .באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט
ליישם תכשיר זה ,יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

3
10

3

2

הערות לטבלה (המשך):
( )6באגוזי אדמה – מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק ,לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור .יש לשלב במעקובת
הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר ,כדי למנוע התפתחות/התבססות של עמידות.
( )7להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה ( 15ל'/ד') וכיסוי מיטבי.
( )8להדברת נובר הקנה המנוקד ,מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
( )9זני פרחים שניבדקו :גבסנית – מירבלה ,מיליון סטאר ,פרפקטה ,ליזיאנטוס – פרטי (ורוד) ,רוזיטה (לבן) ,קזבלנקה ,נורית – פרנס מנדרין ,נץ חלב  -דוביום אורנג',
סולידגו  -גלורי.
שילובים:
ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים ,בהתאם לגידולים:
עגבניה  -פיראט ,מטרונום.
גזר  -בראבו.
כרוביים  -טלסטאר ,מטרונום.
גפן  -דומארק ,קנון.
מלפפון  -מטרונום ,פיראט ,דומארק ,קוסמוס ,סכיור ,גלבן מנקוזב ,דאקוניל.
אגוזי אדמה  -בראבו ,אטמי אקסטרה.
פלפל  -פריורי אקסטרה.
רימון  -הרקולס.
חימצה – קנון ,קוסמוס ,קומודור ,אטמי אקסטרה ,בראבו ,פוליקור
חמניה  -פריורי אקסטרה.
עמידות :כדי למנוע התפתחות של עמידות לתכשיר ,יש לשלב במעקובת הטיפולים גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה וכן אמצעים נוספים ,כגון :חרקים
טורפים ופרומונים המבלבלים ומשבשים את הפעילות המינית של החרק.
השימוש באמפליגו מוגבל לארבעה ריסוסים לגידול בעונה.
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
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.
הגנה אישית בגמר העבודה ● :לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון ● .את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

הגידול
אגוזי אדמה

()6

חמניות

()7

תירס מתוק ,תירס מספוא
חימצה
זית
גפן

5

מינון (סמ”ק/ד’)
ריכוז ()%
20

פגע
מלדרה
תנשמית האביב (הליותיס) ,אגרוטיס

()3

20
10

ימים
מקטיף
30
30

תריסית ירוקה ,תריסית הצלף
תנשמית האביב (הליותיס) ,עשנור התירס (נובר התירס האירופי),
()3
נובר הקנה המנוקד ( ,)8אגרוטיס
תנשמית האביב (הליותיס) ,זבוב המנהרות
עשנור היסמין (עש היסמין)

20

7

20
0.02%

30
40

עש פרי האשכול (עש האשכול)

0.02%

8

עש המשמש (אנרסיה) ,עשנור החרוב (עש החרוב)
עש המשמש (אנרסיה)
כחליל הרימון

0.02%
0.02%
0.02%

7
7
14

שקד
אפרסק ,נקטרינה ,משמש
רימון
פרחים()9
נורית,
ליזאנטוס,
גיבסנית,
:
20
לפיגמה
כלנית ,נץ חלב ,סולידגו
הערות לטבלה:
( )1בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן  24שעות לאחר הריסוס.
( )2בעגבניות – להדברת מינהרן החממות ,מומלץ לשלב עם מטרונום .0.5%
( )3להדברת אגרוטיס יש ליישם בריסוס שטח מלא בסמוך להצצה .מומלץ להמטיר  15קוב/ד' בתוך  12שעות מהיישום.
( )4בחציל – יש ליישם עד  2ריסוסים בעונה.
( )5יש לרסס החל מ 3 – 2-שבועות לאחר שתילה במינון  20סמ"ק/ד כל שבועיים או במינון  40סמ"ק/ד כל  4שבועות .מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת
טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית בקרקע .יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.

4

כניסה מחדש לשטח המטופל :אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני התייבשות טיפות התרסיס .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות
נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון :לאחר השימוש סגור היטב את האריזה .אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ,קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממצרכי מזון ומספוא
ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת ,לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון
הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.
טיפול באריזות ריקות :אריזה שהתרוקנה ,שטוף היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה לפח האשפה.
עזרה ראשונה:
● במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע לחדר מאוורר היטב .קרא מיד לרופא והראה לו תווית אריזה של התכשיר.
● במקרה של מגע בעיניים  -שטוף את העיניים במים נקיים במשך  20דקות .אם הגירוי נמשך  -פנה לרופא.
● במקרה של בליעה  -אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה .פנה לרופא.
● במקרה של מגע בעור  -הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בי”ח רמב”ם.04 - 7771900 :
הערה:
יש לעבוד עם התכשיר בדיוק בהתאם להוראות השימוש .אין אפשרות להמנע לחלוטין מסיכונים הקשורים בשימוש עם התכשיר .פגיעה בגידול ,חוסר יעילות או
תופעות לא רצויות אחרות יכולים לנבוע מגורמים שונים כגון שיטת הריסוס ,תנאי הגידול ומזג האויר ,נוכחות חומרים אחרים או גורמים משפיעים אחרים הקיימים
בזמן השימוש בתכשיר ,שהם מעבר ליכולת השליטה של חברת סינג’נטה או של החברה המוכרת .הקונה והמשתמש חייבים להיות מודעים לסיכונים אלה ולא יראו
בסינג’נטה או במוכר אחראים לטענות הנובעות מסיכונים אלה .סינג’נטה אחראית לכך שהחומר מתאים להרכב הכימי של התכשיר כפי שמופיע על התוית ,מתאים
לשימוש לפי המצוין בהוראות השימוש ,כפוף לסיכונים שהוזכרו וכאשר השימוש נעשה בהתאם להוראות השימוש בתנאים רגילים .אחריות זאת אינה תופסת
כאשר משתמשים עם התכשיר שלא לפי הוראות השימוש שעל התוית או בתנאים לא רגילים ,או שקשה לחזותם או שהם מעבר ליכולת השליטה של המוכר או
של סינג’נטה ,והקונה והמשתמש שיערו את הסיכון שבשימוש כזה.

ZC

שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף
קוטל חרקים בירקות ,גידולי שדה ,מטעים ופרחים
התכולה:

 100גרם  (CTPR) chlorantraniliproleבליטר +
 50גרם  lambda-cyhalothrinבליטר

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

155-13/819

מידע לרופא:מספר הטלפון של המרכז הארצי
למידע בהרעלות בי”ח רמב”ם.04 - 7771900 :
לא לשימוש ביתי ,לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
נער היטב לפני השימוש
Manufactured by: Syngenta Crop Protection at the
Production site - Syngenta France
Registered Trademark of Syngenta Group Company

היבואן :לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ת.ד ,13 .תל אביב 6100001

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /11הצ4091/

תכולת האריזה 1 :ליטר

Net content: 1 liter

עדכון תוית :ספטמבר 2018

עדכון תוית :ספטמבר 2018

Label updating: September 2018

Label updating: September 2018
7

תכולת האריזה 1 :ליטר

Net content: 1 liter
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GLUE PAGE
PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.

