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חזית

אינדיגו

עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניימ שטופ היטב במימ זורמימ במשכ
 15דקות לפחות .פנה לרופא אמ הגירוי נמשכ .במקרה של נשימת עננ
התרי העבר את הנפגע לאוויר צח .במקרה של מגע בעור ,שטופ היטב
במימ ובונ .במקרה של בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מ' הטלפונ של המרכז הארצי לטיפול בהרעלות ,בי"ח
רמב"מ .04-8541900

Indigo

תרכיז רחיפ

מכיל 240 :גרם/ליטר Spirodiclofen

קוטל אקריות וציקדות במטע נשירימ ובהדרימ
דרגת רעילות :מוכנ )(IV

מ' או"מ3082 :

קרא בעיונ את התווית לפני השימוש
יש לנער לפני השימוש

מ' רשיונ הגה"צ/00 :ה.צ0000/.

מנגנונ פעולה
משפחה כימית
קבוצת IRAC
 Tetronic and Tetramicעיכוב ינטזת חומצות שומנ,
23
acid derivatives
השפעה על הגדילה

הערה חשובה :כל המוצרימ המופקימ על ידינו המ בעלי איכות מעולה ואנו מאמינימ
בהתאמתמ המלאה לייעודמ .עמ זאת על פעילות המוצר עשויימ להשפיע גורמימ רבימ
שאינמ בשליטתנו ,כגונ מזג האוויר ,וג הקרקע ,תנאי הגידול ,אופנ האחנה ואופנ
השימוש במוצר .לפיככ לא נוכל להיות אחראימ לכל תוצאה או נזק ,ישירימ או עקיפימ,
שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

עידכון08.2015 :

הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה החלפ בגדימ והתרחצ היטב
במימ ובונ .כב את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביה .אינ ללבוש מחדש
בגדימ שלא כובו.
כניה מחדש לשטח המטופל :לאחר התייבשות התרי .ביומ הריו
יש להיכנ ברבל מלא עמ שרוולימ ארוכימ.
הוראות אחונ :שמור את התכשיר גור באריזתו המקורית במחנ קריר,
יבש ,מאוורר היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או
התחממותו בזמנ האחונ .גור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש.
הקפד לאחנ את התכשיר הרחק מחומרי מזונ ,מפוא ומחוצ להישג ידמ
של ילדימ ,בני אדמ שאינמ מומכימ לטפל בו ובעלי חיימ.
טיפול בתכשיר שנשפכ :יש לכות בנורת או בחול ולאופ לכלי אטומ
ולהעביר לאתר פולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמנ
האחונ הינו כפולת מוכנת וחייב בפינוי בכלי אטומ לאתר הפולת
הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :מיכל שהתרוקנ יש לשטופ  3פעמימ או במתקנ
שטיפה בלחצ מימ .שפוכ את התשטיפ למיכל המר .נקב ומעכ את
האריזה השטופה והשלכ אותה למיכל האשפה או לאתר פולת רעילה.
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תכולה 1 :ליטר
מק"ט:
מס' אצווה:

קדמי

Cyan Magenta Yellow Black stanz

1
כללי :אינדגו הינו תכשיר מקבוצת החומצות הטטרנויות ,הגורמ לעיכוב
ינטזת חומצות השומנ באקריות .התכשיר קוטל את הביצימ ואת כל
דרגות הנימפה של אקריות הקורימ )אקרית אירופית ,וצהובה של
הנשירימ ,אקרית אדומה מזרחית( ואקרית החלודה של ההדר .התכשיר
פוגע גמ ביכולתנ של נקבות בוגרות להטיל ביצימ ,ובככ גורמ לתמותתנ.
התכשיר אינו פוגע באקריות בוגרות ממינ זכר .למניעת התבות אקריות
במטע ובפרד יש לר את התכשיר רק בשלב של נגיעות נמוכה מאוד
באקריות .בנופ ,התכשיר אינדיגו מדביר את דרגות הנימפה של הציקדה
הירוקה ובככ מונע את התבות המזיק.
הוראות שימוש:
אזהרות:
• התכשיר עלול לגרום לתגובה ריגוש )אלרגיה( חלשה במגע עם העור.
• התכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות ומיגונ:
• נקט בתכשיר בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי
הדברה.
• בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת התרסיס ויישומו( יש ללבוש בגדי
עבודה ארוכימ ,נעלי עבודה גורות ,כפפות גומי ) ,(EN 374/3משקפי
מגנ ) (EN 166ומיכת חצי פנימ ) (EN 140עמ מננ משולב )EN 14387
מוג .(ABEK-1 P3
• הימנע משהייה בענן התרסיס.
אינ לאכול ,לשתות או לעשנ בזמנ העבודה.
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כנות לביבה:
• התכשיר רעיל מאוד לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות
טווח לביבה המימית.
הכנת התרי:
מלא את מיכל המר עד חציו במימ .הפעל את המערבל ,הופ את כמות
התכשיר הדרושה והופ את יתרת המימ הדרושה תוכ כדי ערבול.
הערות:
• יש לרסס בשעות האור המוקדמות לאחר התייבשות הטל על גבי העלווה.
• אין לרסס במזג אויר קיצוני או כאשר הגידול במצב עקה או בטמפרטורת
אוויר מקימליות נמוכות מ 25-מעלות צלזיו.
אופנ היישומ:
הגידול

המזיק
אקרית

חלודה1/

הדרימ
אקרית אדומה
מזרחית
אקרית אירופית,
תפוח ,אג אקרית צהובה
של הנשירימ2/
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ריכוז
)אחוז מנפח(
 ,0.02אכ לא
פחות מ90-
מ"ק/דונמ
0.02
0.04

מועד אחרונ
נפח תרי לטיפול
)ליטר/דונמ( )ימימ לפני
קטיפ(
,500-200
לפי גודל העצ
או עד נגירה
14
במר רובימ
עד נגירה
,200-100
לפי גודל העצ

פנימי

21

אופנ היישומ המשכ:
הגידול

המזיק

אקרית צהובה
שזיפ,
של הנשירימ2/
אפרק,
נקטרינה ,ציקדה ירוקה
משמש )דרגות צעירות
בלבד(
אקרית צהובה
של הנשירימ2/
שקד
ציקדה ירוקה
)דרגות צעירות
בלבד(
אקרית צהובה
של הנשירימ2/
גודגדנ,
ציקדה ירוקה
רימונ
)דרגות צעירות
בלבד(
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מועד אחרונ
נפח תרי לטיפול
ריכוז
)אחוז מנפח( )ליטר/דונמ( )ימימ לפני
קטיפ(
0.03
0.04

עד נגירה

14

0.03
0.04

עד נגירה

0.03
0.04

עד נגירה

7

לשימוש
בעצימ
לא נושאי
פרי בלבד

הערות:
 1/רצוי לר עמ התחלת נגיעות של לא יותר מאקרית אחת בממוצע
לשדה זכוכית מגדלת בעלת הגדלה של פי  10ושטח ראיה של 2.25
מ"ר.
 2/רצוי לר עמ התחלת נגיעות של לא יותר מ 0.5-אקרית )צהובה ו/או
אירופית( בממוצע לעלה.
שילובימ :ניתנ לשלב את התכשיר "אינדיגו" בגידולימ הבאימ בכפופ
לתווית התכשיר המשולב.
אפרק :דואט,אטל,ביומקטינ
בגמר השימוש
ניקוי המר :בגמר הריו יש לרוקנ את המיכל מהשאריות בהתאמ
להנחיות לילוק תשטיפימ .אחר ככ יש לשטופ את המר וכל חלקיו
במימ ודטרגנט .את התשטיפימ יש ללק בהתאמ להנחיות לילוק
תשטיפימ.
ילוק תשטיפימ :אינ לרוקנ ולשטופ תכשירימ או שאריות ממתקנ ריו,
ממיכל איופ או ממתקנ אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגימ ואל מקורות
ומקווי המימ למיניהמ .יש ללק תשטיפימ בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת הביבה ,כגונ ריו בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפולת הרעילה ברמת חובב.

