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אגן

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם מאחר שאין באפשרותם
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים
העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

אלגנט

اليجانت
תחליב רחיף

Florasulam 6.3 g/L + 2,4-D ethylhexyl ester 452.4 g/L
(equivalent to 300 g/L 2,4-D acid), SE

קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי-עלים
בחיטה

קבוצת

HRAC O+B

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/2018 :הגה"צ4426/
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
קרא את התווית לפני השימוש ו מס’ אצווה מודפס על האריזה ו נער את המכל לפני השימוש
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
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דרגת רעילות

III

מסוכן לבריאות
UN No. 3082

סרוק לכניסה
לאתר

פתח כאן

בגמר הריסוס
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס שטוף את המרסס ,מערכת הריסוס והמסננים במים בתוספת
אמוניה לשימוש ביתי בריכוז  .0.3%חזור על השטיפה עם אמוניה פעמיים .מלא את המרסס
עם מים נקיים ודטרגנט ,הפעל המרסס והעבר את מי השטיפה דרך כל האביזרים .פרק את
הפומיות והמסננים ושטפם בנפרד עם מים ודטרגנט.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממכל 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 :בתום העבודה או לפני אכילה ,שתייה או עישון התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש
מחדש בגדים שלא כובסו .כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה.
אחסון :אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג
ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון ,מספוא
ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה .
כניסה מחדש לשטח מרוסס 4 :שעות לאחר הריסוס.
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ולאסוף במברשת וביעה לכלי אטום ולהעביר
לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף לתוך מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך
אותה למכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור שטוף עם מים וסבון .במקרה של מגע בעיניים שטוף
במשך  15דקות במים נקיים ופנה לרופא .במקרה של בליעה פנה לרופא והצג בפניו את התווית.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם:
.04-7771900

הדבקה

אזהרה :התכשיר עלול לגרום לריגוש עורי חריף בחשיפה חוזרת .התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
התכשיר מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות :אסור לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר .הימנע ממגע התכשיר והתרסיס בחלקי
גוף חשופים ובעיניים .הימנע מלהימצא בענן התרסיס .לבש בגדי מגן ארוכים ,כובע לכיסוי והגנה על
השער ונעל נעלי עבודה גבוהות .לבש כפפות מגן מגומי או PVCלפי תקן ( ,)EN-374/3משקפי מגן
לפי תקן ( )EN-166וחבוש מסכה נשימה חצי פנים (תקן  )EN-140עם מסנן תקן ( )EN-14387מסוג
 ABEK-P3בעת הטיפול בחומר .רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.
סכנות לסביבה:
החומר רעיל ליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית .הימנע מרחף
וזרימה של התכשיר לבריכות דגים ,תעלות ניקוז ומקורות מים .לא רעיל לדבורים.
כניסה של בעלי חיים לשטח המרוסס :כעבור שבוע מהריסוס.
אזהרות למי תהום (אסור להשתמש בתכשיר):
א .מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ ממזרח לקו הים.
ב .מאשדוד עד קיסריה ,בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים.
ג .מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו הים.
לא כלולות באיסור זה חלקות בהן :שיעור החרסית בקרקע הוא  15%ויותר או שיעור החומר האורגני
בקרקע הוא  1%או יותר.
כללי:
אלגנט הנו קוטל עשבים סיסטמי ,המשלב שני מנגנוני פעולה ומיועד להדברת עשבים רחבי עלים לאחר
הצצתם בחיטה .התכשיר מכיל פלוראזולאם ,מקבוצת הסולפונליד טריאזול פירימידינים (מעכב )ALS
ו 2, 4-D-מקבוצת הפנוקסי (הורמונלי) .שני החומרים הפעילים סיסטמיים ,נקלטים דרך הנוף ומועברים
בצמח לקדקודי הצמיחה הפעילים .כעבור  1-3שבועות מריסוס ,העשבים הרגישים מצהיבים ,מפסיקים
לצמוח וקדקוד הצמיחה מת.
הוראות השימוש
לקבלת הדברה יעילה יש לרסס את התכשיר על עשבים במצב של צימוח נמרץ .הדברה מיטבית תתקבל
כאשר הגידול סוגר על העשבים לאחר הריסוס .במקרה של עומד דליל יעילות ההדברה נפגעת .בתנאים של
צימוח צפוף של הגידול ,התרסיס לא יכסה את עלוות העשבים דבר אשר עלול לפגוע ביעילות הטיפול .גשם
היורד תוך  4שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות הריסוס .אין לרסס ברוח .אין לרסס כאשר הטמפרטורה
גבוהה מ 27-מעלות צלסיוס בצל ו 24-שעות לאחריו .מנע רחף לגידולים שכנים .רחף התכשיר עלול לגרום
נזקים חמורים לגידולים שכנים הרגישים לתכשיר .למניעת נזקי רחף ,צריך להשאיר פס ביטחון בלתי
מרוסס ברוחב  100מטר לפחות .בין הגידולים הרגישים ביותר לתכשיר :גפנים ,בננות ,כותנה.
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ניתן לרסס חיטה מגיל  6עלים ועד התבטנות .אין לרסס חיטה בתנאי עקה (יובש ,קרה ,עודפי
מים או נזק מקוטלי עשבים) .יש לרסס רק את הזנים הרשומים בתווית .יש להקפיד על מועד
הריסוס במיוחד בזנים אפילים כמו דאריאל .התכשיר שאריתי בקרקע ,אך אינו יעיל כמונע
הצצה .אין לשלב את התכשיר עם תכשיר אחר שמנגנון פעולתו משתייך לקבוצה  Bאו לשלבו
במתכונת הדברה עם תכשירים אחרים מקבוצה .B
העשבים המודברים :אמיתה ,בקיה ,גדילן ,דרדר ,גזר ,חבלבל ,חלמית ,חרדל ,חרצית ,כוכבית ,כף
אווז האשפות ,כרוב החוף ,נירית הקמה ,סלק ,ספיח חמניות ,עשנן ,פרג ,ציפורני חתול ,קורטם,
קחוון מצוי ,שלח ספרדי ותלתן הארגמן.
טבלת השימוש:
המינון
הגידול ומועד הריסוס
(סמ"ק לדונם)
חיטה מגיל  6עלים ועד התבטנות 100
מהזנים :אריאל ,גדיש ,גדרה ,גליל,
בית השיטה ,דאריאל ,זהיר ,מורג,
רוטה ,עומר ו.C-9 -

נפח תרסיס
 20-10ל'/ד'

הערות
מהקרקע בלבד

שילובים :אין לשלב עם תכשירים נוספים
גידולים עוקבים לאחר הריסוס :ניתן לגדל את הגידולים הבאים  4חודשים לאחר מועד הריסוס
בתכשיר :כותנה ,חמניות ,תירס ועגבניות בשתילה.
ניתן לגדל את הגידולים הבאים  6חודשים לאחר מועד הריסוס בתכשיר :תפוחי אדמה ,גזר ,סלק
וקטניות .גידולים אחרים ניתן לזרוע בחלוף  12חודשים ממועד הריסוס.
אופן הכנת התרסיס :נער היטב את אריזת התכשיר .מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים
והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר למכל תוך כדי ערבול .הפעל את המערבל עד תום הריסוס.
שים לב :אין להפסיק את פעולת המערבל במשך כל תקופת המילוי ועד להרקת המכל.
ציוד וכיול :ניתן להשתמש בכל המרססים המיועדים לריסוס קוטלי עשבים ללא הדף אוויר המצוידים
בבוחש .השתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות .לקבלת
המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע ,הקפד על כיול מדויק של המרסס לפני הטיפול .הקפד על
שימוש בפומיות ולחצי עבודה מתאימים .בעת הריסוס הימנע מחפיפות ,עצירות ,האטה וכו' .דאג
שלא תהיינה נזילות .רצוי להשתמש בפומיות מניפה ונפח תרסיס שיכסה היטב את נוף העשבים.
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