
הוראות שימוש: אזהרות: התכשיר עלול לגרום גירוי לעיניים ולעור. 
התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש 
להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, 
נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן 
)תקן EN-374/3(, מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן 
 .)EN-166 ( ומשקפי מגן )תקןEN-14387 תקן( ABEK-P3 מסוג

המנע ממגע התכשיר עם העיניים והעור.
אזהרות לסביבה: התכשיר פוגע באויבים טבעיים. התכשיר מסוכן 
לסביבה מימית. התכשיר רעיל מאד ליצורי מים, אין ליישם את 

התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים. מנע זרימת עודפי 
תכשיר או מי השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, 
לברכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר רעיל לדבורים רק במגע 
ישיר. התכשיר אינו פוגע בדבורים לאחר התייבשות התכשיר. באזורים 
ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר 

זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הכנת התרסיס: נער היטב את בקבוק התכשיר לפני השימוש. מלא 
מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, 
ערבב היטב את בקבוק התכשיר, מדוד את כמות התכשיר כנדרש, 
הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.

מינון )סמ"ק/ד'(המזיקהגידול
ריכוז )%(

נפח תרסיס 
ל'/ד'

ימי 
המתנה

0.08%200-1503פסילת האגסאגס
0.04%200-15016זבוב הפירות הים תיכוניתאנה

0.04%200-1503זבוב הפירות הים תיכוני, עש תפוח, סס נמרתפוח, אגס
0.04%200-1503ליטוקולטיסתפוח

0.06%200-1507תריפס סורי )אדום(אפרסמון
0.08%400-20021תריפס הסחלבאבוקדו

0.04%200-1507-0.05%**כחליל הרימוןרימון
0.06-0.08%400-30021**תריפס הסחלבהדרים

0.04%400-3007עש התפוח המדומה
0.04%200-1007עש היסמיןזית

0.04%200-1505זבוב הפירות הים תיכוני, אנרסיהאפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש
0.06%200-1505תריפס קליפורנינקטרינה

0.04%200-1505-0.06%**חיפושית קליפהנקטרינה, שזיף
0.04%1004עש אשכולגפן

0.06%6זבוב תסיסה, תריפס קליפורני
401530 סמ''ק/ד'הליוטיסחימצה
501530 סמ''ק/ד'הליוטיסכותנה

50204 סמ''ק/ד'הליוטיסתירס מתוק, תירס מספוא 60-50 סמ''ק/ד'**נובר התירס
8040-304 סמ''ק/ד'+ שטח 90 0.1%תריפס קליפורניפלפל

6040-30 סמ''ק/ד'+ שמן וירותר 0.5%זבוב מנהרותגרברה
8040-307 סמ''ק/ד'+ שטח 90 0.1%תריפס הטבקבצל, כרשה, עירית

40203 סמ''ק/ד'הליוטיס, לפיגמה, פלוסיה, פרודניה*תפוח אדמה
40203 סמ''ק/ד'פרודניהגזר, צנון, צנונית, לפת וסלק

חסה, תרד, עלי סלק )סוויס צ'ארד(, עלי סלק אדום 
4030-207 סמ''ק/ד'פרודניה*)רד צ'ארד ובולס בלד( ועלי באק צואי

מינון )סמ"ק/ד'(המזיקהגידול
ריכוז )%(

נפח תרסיס 
ל'/ד'

ימי 
המתנה

40207 סמ''ק/ד'פרודניה*כרפס, בזיל, נענע, פטרוזיליה, כוסברה, רוקולה ושמיר
6040-207 סמ''ק/ד' + וירותר 0.5%זבוב מנהרותמלון, אבטיח

עגבניה
40 סמ''ק/ד'פלוסיה

50-203 50 סמ''ק/ד'הליוטיס 
60 סמ''ק/ד' + וירותר 0.5%טוטה אבסולוטה

8080-503 סמ''ק/ד' + שטח 90 0.1%תריפס טבקמלפפון
6030-207 סמ''ק/ד''+ שטח 90 0.1%עש הכרוב כרוב, כרובית, קולורבי, ברוקולי 40 סמ''ק/ד' + שטח 90 0.1%עש לב הכרוב, פרודניה*

60203 סמ''ק/ד'הליוטיס, לפיגמה, פלוסיה, פרודניהשעועית, אפונה
* עד גודל 1.5 ס''מ.  ** בהתאם לעוצמת הנגיעות. יישום אחד בריסוס.

לתכשיר עמידות צולבת עם התכשיר טרייסר אולטרה, ולפיכך אין לרסס לפני או אחרי הריסוס בטרייסר אולטרה.
שילובים: בפרדס ניתן לשלב ספרטה סופר עם פלאש, בהתאם להוראות התוית של החומר המשולב.

בגמר השימוש - ניקוי המרסס ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן 
את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך 
יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. 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.
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית,  אחסון: 
סגורה, במקום נעול הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק 
מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים, המיועד לאיחסון 

תכשירי הדברה.
בגמר העבודה החלף  בגמר העבודה:  הגנה אישית 
בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס בגדי עבודה 

בנפרד מיתר הכביסה.
 :)REENTRY( כניסה מחדש לשטח שטופל  מועד 
12 שעות. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש צורך 

באיוורור נוסף של 12 שעות.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת 
רעילה. תכשיר שפג  פסולת  ולהעביר לאתר  לכלי אטום  ולאסוף 
וחייב  תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת, 

בפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות שלוש 
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל 
המרסס. נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה 

או אתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את 
הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. 
במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים 
במשך כ- 15 ד'. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו. 
הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל': 04-7771900
זה  לכך שמוצר  המוכר אחראי  הערה: 
תווית  של  הכימי  המפרט  את  תואם 
ומתאים למטרות המוצהרות  האריזה, 
הוא  כאשר  ורק  אך  התווית  גבי  על 
להוראות בתנאי שימוש  ניתן בהתאם 
זו אינה חלה במקרים  רגילים. אחריות 
הנוגדת את  של שימוש בחומר בצורה 
ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי 
שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם 
ניתנים לצפיה ע"י המוכר. במקרים מעין 
אלה חלה האחריות במלואה על הקונה 
בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה 

אינה חלה על המוכר.

מכיל: 60 גרם SPINETORAM בליטר
התכשיר בדרגת רעילות IV מסוכן.  מס' או''מ: 3082

יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי! 

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 14/הצ'/4234
התכשיר מיוצר ע״י

Dow AgroSciences חברת

Production date: see on the packaging.
Batch number: see on the packaging.
Expiry date: 2 Years after manufacturing date.

מכיל: 1 ליטר עידכון תווית 3/2020

ספרטה סופר™ת.ר.
SPARTA SUPER™ 60 S.C.

קוטל מזיקים
תרכיז 

רחיף

קוטל עשים, תריפסים, זבוב תסיסה, זבובי מנהרות, 
זבוב הפירות הים תיכוני ופסילת האגס

משווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 10156 פתח תקוה, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
Dow AgroSciences סימן רשום של חברת ™

سبارتا سوبر مركز طايف
مبيد حرشي


