21.9.16 Insegar_600g_Leaflet, size: 25.3x12.5cm (198916)_SIDE A
יש לאסוף לכלי סגור ,רצוי באמצעות שואב
אבק תעשייתי .תכשיר שהתפזר ,שפג תוקפו או
שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת
החייבת בפינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.

L1023413 ISRA /9U 4070476

טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת
התכשיר שהתרוקנה לפח האשפה.

גרגרים רחיפים

עדכון תווית9/16 :

קוטל חרקים
בעצי פרי ובגפן

עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע בעור – שטוף את האיבר
שבא במגע עם התכשיר במים ובסבון.
• במקרה של מגע בעיניים – יש לשטפן בזרם
חלש של מים נקיים  15דקות לפחות .פנה
לרופא.
• במקרה של בליעה – אין לגרום להקאה .יש
להעביר את הנפגע לטיפול רפואי עם תווית
אריזה זו.

מכילFenoxycarb 25% :
דרגת רעילות :מסוכן IV
מספר או"ם3077 :
רישיון השירותים להגה"צ מס':
/08ה"צ1917/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי
להרעלות .04-8541900

מיוצר ע"י ,Exwold Technology Limited :אנגליה
עבור סינג'נטה ,שוויץ

Syngenta Alarm Center in Huddersfield, UK
Phone: 00-44-1484-538-444
® = סימן מסחרי רשום של a Syngenta Group Company

מס' אצווה:

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון
ת " ד  ,5 5 5ק ד ר ו ן 7 0 7 9 5 0 0
טל' ,08-6308000 :פקס'08-6308001 :
המחסן :רח' מבוא הספנים ,אשדוד
טל' ,08-8533844 :פקס'08-8527124 :

הערה :המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים
הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת
היצרן .היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים
או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

מכיל 600 :גרם
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21.9.16 Insegar_600g_Leaflet, size: 25.3x12.5cm (198916)_SIDE B
כללי :אינסגר קוטל את החרקים הרגישים לו
על ידי שיבוש תהליכי הגדילה ,מניעת המעבר
לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות
הבוגרים והביצים .אינסגר פועל במגע ובבליעה,
לתכשיר יש כושר תנועה טרנסלמינרית בצמח
(אך הוא אינו סיסטמי) .אינסגר אינו פוגע באקריות
טורפות ובצרעות טפיליות ,ולכן הפרת המאזן
הביולוגי מעטה יחסית.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר יש
להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש
בתכשירי הדברה • השתמש באמצעי הגנה
מתאימים :משקפי מגן ,מסיכה ,בגדי עבודה
ארוכים וכפפות גומי • המנע ממגע התרסיס
והתכשיר בעור ,בעיניים ובבגדים • אין לאכול,
לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
סכנות לסביבה:
רעילות לדגים :אינסגר רעיל לדגים ורעיל מאד
לייצורים החיים במים ,הקפד לא לזהם מקורות
מים ע"י סחף או ע"י נגירה.
רעילות לדבורים ולחרקים נוספים :אינסגר
רעיל לרימות דבורים ולזחלי טוואי המשי .אין
לרסס על צמחים בשלב הפריחה ,וזאת כדי למנוע
זיהום של האבקה ,אשר עלול לגרום לתמותה
חלקית של רימות הדבורים.
אין לרסס אם מהירות הרוח גבוהה מ 2-מ' לשניה.
אין לאפשר לבע"ח לרעות בשטח שרוסס זה עתה.
אין לאסוף יבול או מספוא משטח שרוסס לפני
הזמן המצוין כמועד אחרון לריסוס לפני קטיף.

הוראות שימוש

הכנת התרסיס :מלא את המרסס כדי מחציתו
במים ,הוסף את הכמות הדרושה של אינסגר
תוך כדי בחישה מתמדת והשלם את יתרת
המים .כל זמן ההכנה והעבודה יש להקפיד על
עירבול התרסיס ,כמו כן יש להשתמש בתרסיס
בסמוך להכנתו .אין להשאיר תרסיס מוכן לשימוש
ליום המחרת.
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אופן היישום:
הגידול
תפוח :בזנים
המקדימים
ללבלב
(כדוגמת ענה)
אגס ,תפוח
למעט בזנים
המקדימים
ללבלב

אגס

גפן

המזיק
פרלטוריה

מועד הטיפול

הריכוז

בחודש מרס ,בסמוך *0.15%
לבקיעת הביצים
וחודש אח"כ.
*0.15%

במועד המומלץ
לריסוס בשמן
פרלטוריה
חורפי*
0.1%
לפי לכידת בוגרים
עש התפוח במלכודת הפרומון**
0.025%
בסף הנגיעות
ליתוקולטיס
המומלץ לטיפול
0.1%
בחודש מאי ועד
סס הנמר לגמר פעילות המזיק
*0.1%
במועד המומלץ
לריסוס בשמן
פסילת האגס חורפי* ועד גמר
פעילות המזיק
0.15%
עם הופעת זחלים
כנימת
בדרגה  1על
הפולווינריה
שיחי הגפן

טיפול אחרון
נפח
תרסיס לפני קטיף/
(ל'/ד') בציר (ימים)
21
200-100
לפי גודל
העצים
21

200-100
לפי גודל
העצים
200-150

21

100

21

200-150

21

200-150

21

עד נגירה
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* בדבר שילוב בשמן חורפי או בשמן קייצי בהתאם לצורך יש להיוועץ במדריך ולהתעדכן עפ"י ההמלצות העונתיות
התקפות .בכל מקרה ,עקב מגוון סוגי השמנים יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני שילוב אינסגר
בשמנים חורפיים או בשמנים קיציים.
** השימוש מוגבל למטעים שבהם מוצבות מלכודות פרומון .להדברת דור ראשון מטפלים מהגיע העץ לשלב פקע ורוד,
כאשר מוצאים לכידות במלכודות פרומון .הטיפול הבא עם הופעות דור חדש במלכודות .במטע הידוע כנגוע בעש
או במטעים שבהם נמצאה לכידה רבה של בוגרים לפני הופעת פקע ורוד ,יש לטפל בתכשיר קוטל זחלים שבוע
לאחר הטיפול באינסגר .ניתן לרסס אינסגר עד  3פעמים בעונה בלבד.
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שילובים:
בתפוח – ניתן לשלב אינסגר עם מרפאן.
באגס – ניתן לשלב עם מרפאן.
כפוף להוראות ,למגבלות ולאמצעי הזהירות
המפורטים בתוויות שלהם.
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את
המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
על כל 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 ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס
רחץ היטב את ידיך במים וסבון ,התקלח והחלף
את בגדיך .בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר
הכביסה .אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש :אין להכנס לשטח שטופל
עם התכשיר אלא לאחר התייבשות מוחלטת
של התרסיס ע"ג העלווה.
אחסון :אחרי השימוש סגור היטב את האריזה.
אחסן את התכשיר באריזה המקורית .שמור
במקום מוגן המיועד לאחסון חומרי הדברה .הרחק
מחומרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שהתפזר :תכשיר שהתפזר
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