גרגרים רחיפים

קוטל עשבים להדברת עשבים בחיטה
התכולה:
Triasulfuron - 3% + Dicamba sodium - 60%
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת /09הצ4007/
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות,
ביה”ח רמב”ם :טל04-8541900 .

132-2/519

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

תכולת אריזה0.5 :

ק”ג

Content: 0.5 kg
תוצרת Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland

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.

עדכון תוית :ספטמבר 2015
ק"ג
תכולה:

0.5

Label updating: September 2015

0.5 kg

Content:

סינרג'י
כללי:
סינרג'י הינו קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה .התכשיר מכיל שני מרכיבים שפעילותם
שונה ולכן שימוש בו יאט התפתחות עמידות .שני המרכיבים טריאסולפורון ודיקמבה פועלים לאט ולכן
פעילות ההדברה תתקבל תוך שבועות .שילוב אורורה יזרז פעילות וטווח הדברת העשביה.
הוראות השימוש:
גידול

עשבים

מינון
(גרם/דונם)

נפח תרסיס (ל’/ד’)

חיטה( )1משלב  2עלים עד
 6עלים או התארכות פרק ראשון

רחבי עלים()2
בשלב  5 - 2עלים

סינרג’י  + 15אורורה 4

מהקרקע ,20-10
מהאויר5-

הערות לטבלה:
( )1חיטה בזנים :גליל ,גדרה ,יובל ,רותם ,אריאל ,זהיר ,נגב ,נירית ,בית השיטה.
( )2עשבים שיודברו ביישום סינרג'י+אורורה:
מורכבים :צפורני חתול ,חרצית עטורה (לא עמידה) ,חרצית השדות ,גדילן ,ברקן ,קורטם ,חמנית ,דרדר.
מצליבים :חרדל ,צנון ,טוריים ,שלח.

סוככיים :אמיתה ,גזר ,שמיר.
קטניות :קדד ,אספסת ,בקיה ,אפונה ,תלתן.
עשבים שונים :עולש ,נורית ,נזמית ,צלע שור חרוזה ,כף אווז ,כוכבית ,אמיך ,עשנן ,מרור הגינה ,סלק בר,
חלמית ,חבלבל ,דטורה ,בר גביע.
שילובים :ניתן לשלב אורן ואוריאה .במקרה זה יש להמיס במים קודם אורורה אח"כ סינרג'י ורק לבסוף להוסיף
את התמיסה לדשן.
גידולים עוקבים :בהעדר מידע מספק ניתן לגדל חיטה בלבד בעונה העוקבת.
אמצעי זהירות ומיגון:
 סינרג’י הינו חומר הדברה ,נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה.
 השתמש בכפפות (גומי/פלסטיק) ומשקפי מגן בעת הכנת התרסיס.
 המנע מאכילה ,שתיה ועישון בזמן הריסוס.
 המנע משאיפת התכשיר.
 מנע מגע התכשיר בעיניים ובעור.
 אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד את העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף
לבגדים נקיים.

בגמר הריסוס:
 מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים.
 יש לכבס בניפרד את בגדי העבודה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס :לאחר ייבוש הנוף.
איחסון:
אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר עם דברי מאכל ,משקאות ומוצרי מזון של בעלי חיים.
חומר שנשפך:
תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת
הרעילה בנאות חובב .חומר שנשפך יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת
רעילה.
טיפול באריזות הריקות:
השלך את האריזות הריקות של התכשיר לפח האשפה.

אזהרה :התכשיר גורם לגירוי בעיניים.
סכנות לסביבה:
התכשיר רעיל ליצורים החיים במים .התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
הכנת התרסיס :את הכמות השקולה של התכשירים(סינרג’י  +אורורה) יש להוסיף לדלי מים ולהשרות למשך
 10-5דקות ללא ערבוב .לאחר שהתכשירים ספחו מים יש לערבבם בדלי ,להוסיף את התמיסה למיכל המרסס
המלא חציו במים .יש להשלים את כמות המים במרסס תוך ערבול מתמיד .כאשר משלבים עם תכשיר נוסף
יש להוסיפו רק לאחר ערבוב סינרג’י.
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.

עזרה ראשונה:
 במקרה מגע בעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ 15-דקות ופנה מיד לרופא.
 במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה תן הנשמה מלאכותית
ופנה מיד לרופא.
 במקרה מגע בעור ,הסר מיד את הבגדים המזוהמים ,רחץ את המקום המאולח עם הרבה מים וסבון .אם
מתפתח גרוי בעור פנה לרופא.
 במקרה בליעה ,פנה מיד לרופא ,והראה לו את תוית התכשיר.
 בכל פניה לרופא ,הצג בפניו את תוית האריזה.
				
מידע לרופא:
מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם :טל04-8541900 .
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