สารปองกันกำจัดโรคพืช

ใบแทรก

กลุม 3 สารปองกันกำจัดโรคพืช

สารสำคัญ : cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether+( )-1-[2(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole …………………………………………………………………. 15 %+15 % W/V EC

ประโยชนและวิธี ใช : ใช ในการปองกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืช
ชื่อสามัญ :

ไดฟโนโคนาโซล (difenoconazole)+
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 222-2554
(ทะเบียนหมดอายุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)
กลุมสารเคมี : Triazole [กลุม 3]

ขาว

โรคพืช
โรคกาบใบแหงของขาว (sheath blight)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani
(Thanatephorus cucumeris)
โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

อัตราการใช ตอน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช

15 มิลลิลิตร

พน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
และครั้งที่สองหลังจากพนครั้งแรก 10 วัน

15-20 มิลลิลิตร
(อัตราการใชน้ำ 80 ลิตร ตอไร)

พน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค
และครั้งที่สองหลังจากพนครั้งแรก 10 วัน

วิธเี ก็บรักษา : ตองเก็บ อามูเร ในภาชนะเดิมทีป่ ด แนน มีฉลากติดอยู และไมใหถกู แสงแดด สถานทีเ่ ก็บตองแหงและเย็น หางไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดืม่ สัตวเลีย้ ง และเปลวไฟ
คำเตือน : อามูเร เปนวัตถุอนั ตราย ตองใชดว ยความระมัดระวัง เพือ่ ปองกันมิใหเปนอันตรายตอผู ใชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู ใชตองปฏิบัติดังนี้ :
1. หาม ดืม่ น้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบตั งิ าน หาม เทสารทีเ่ หลือหรือลางภาชนะบรรจุ อุปกรณ เครือ่ งพนสารลงในแมนำ้ ลำคลอง หรือบริเวณใกลเคียง
เมือ่ ใชสารฯ หมดแลว หาม ใชไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใชอกี หาม เด็กและผูท ่ีไมเกีย่ วของเขาไปในบริเวณทีก่ ำลังพนสาร
2. ขณะผสม ตอง สวมถุงมือยาง และหนากากเพือ่ ปองกันมิใหสารเขมขนถูกผิวหนัง และกระเด็นเขาตา การผสมให ใชไมกวน ขณะพนสาร ตอง อยูเ หนือลมเสมอ และ
ควรสวมถุงมือยาง และหนากาก ตอง ลางมือและลางหนาใหสะอาดดวยสบู และน้ำกอนกินอาหาร ดืม่ น้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแลว ตอง อาบน้ำ สระผม

เปลีย่ นเสือ้ ผา และซักชุดทีส่ วมทำงานใหสะอาด ภาชนะบรรจุเมือ่ ใชหมดแลวใหกลัว้ ลางดวยน้ำ 3 ครัง้ และรวม
เอาน้ำลางไปใชผสมพนสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแลวฝงดิน หรือรวมทิง้ ใหปลอดภัย
3. ระวัง อยาใหเขาปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผา
4. การใชสารปองกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู ในหมายเลขกลุมเดียวกัน ติดตอกันเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดความ
ตานทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช
5. กอใหเกิดอาการระคายเคืองตอตา
6. เปนพิษตอปลา ตองระวังการชะลางลงสูแหลงน้ำ
7. หามเก็บเกีย่ วขาวภายใน 21 วัน หลังจากพนสารครัง้ สุดทาย
อาการเกิดพิษ : ยังไมมีรายงานอาการเปนพิษที่เกิดกับคน
การแกพิษเบื้องตน :
1. ถาเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผูปวยออกจากบริเวณที่ ใช และใหพักผอนในที่ที่มีอากาศถายเท
สะดวก หากอาการไมทุเลา รีบไปพบแพทย
2. ถาเขาตาใหรีบลางออกดวยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไมทุเลา รีบไปพบแพทย

3. ถาถูกผิวหนังใหลางออกดวยสบูและน้ำจนสะอาด ถาเปอนเสื้อผาใหรีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที
4. ถาเขาปากใหรีบบวนน้ำลางปาก หากกลืนกิน หาม ทำใหอาเจียน และ หาม ใหนำ้ เครือ่ งดืม่ หรืออาหารใดๆ
ทัง้ สิน้ รีบนำผูปวยสงแพทยทันทีพรอมภาชนะบรรจุและฉลาก
คำแนะนำสำหรับแพทย :
1. รักษาตามอาการ
2. หากกลืนกินเขาไปจำนวนมากใหลา งทองแลวตามดวย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ
sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกวา 12 ป ลดขนาดเปน sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg
น้ำหนักตัว)
นำเขา ผสมปรุงแตง จำหนาย : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
สถานที่ประกอบการ : ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2201-4999
โทรสาร. 0-2201-4949 กรณีฉุกเฉินโทรศัพทเรียก 0-2709-4700
สถานที่ผลิต : 261 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-4700 โทรสาร 0-2709-4707
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www.syngenta.co.th

