סידור להגהה

(11.12.19 Amber_120g_BA, size: 15.6x5cm (269170
אמבר  75أمبر 75WG
גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granulers

עידכון תווית12/19 :

להדברת עשבים בחיטה

מכילTriasulfuron 75% :
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם3077 :

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
Makhteshim

קוטל עשבים

מכיל 120 :גרם

קוטל עשבים

קוטל עשבים

שפיתחו עמידות לתכשיר .אין להשתמש
באמבר בשדות עם אוכלוסית עשבים
עמידה.

המתפתחים בתנאי גידול נוחים ובתוספת
משטח .הצצת עשבים חדשים תימנע רק
לאחר גשם או המטרה.
מאחר ולתכשיר אמבר יש פעילות במינונים
קטנים ביותר ,יש להקפיד על דיוק בחישוב
המינון הנדרש .בשקילת התכשיר ,בכיול
המרסס וביצוע הריסוס • אין לרסס אמבר
על-גבי חיטה הסובלת מתנאי עקה (של יובש
ואחרים) • אין להשתמש באמבר בשדות שיש
בהם חשש מסחיפת קרקע.
בשנים האחרונות הופיעו באזורי הארץ השונים
מספר מיני עשבים (כמו חרצית ,שלח ואחרים)

כללי :אמבר הוא קוטל עשבים ברירני
לחיטה ,המתאים לטיפול קדם-הצצה
ואחר-הצצה .הוא מיועד למניעת הצצה
של עשבים חד-שנתיים רחבי עלים,
חפורית וזון ,ולהדברת רחבי עלים
קיימים .החומר נקלט בעשבים הן דרך
מערכת השרשים והן דרך העלווה.
התכשיר ימנע הצצת עשבים לאחר
הפעלתו על-ידי השקיית המטרה או
גשם .בטיפול לאחר הצצה תתקבל
הדברה מיטבית של רחבי עלים קיימים
כאשר הריסוס ניתן על עשבים צעירים
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חרסית הקרקע הוא  15%ויותר ,או שיעור
החומר האורגני בקרקע הוא  1%ויותר.
הכנת התרסיס :יש לרסס את התכשיר
בהתאם להוראות שבטבלה .מלא את מיכל
המרסס חציו במים והפעל את מערכת
הערבול .שקול במדויק את כמות האמבר
הדרושה והעבר למיכל המרסס .לאחר
ערבול יסודי הוסף את כמות המשטח
המתאימה או את החומר המשולב תוך
כדי ערבול הוסף את יתרת המים .אין
להשאיר את התרסיס המוכן במיכל
המרסס לפרק זמן העולה על  24שעות.

לסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות
דגים ולמקורות מים .התכשיר בעל רעילות
נמוכה לדבורים.
סכנת חלחול :אין ליישם חומר הדברה זה
באזור שפלת החוף ,כמפורט להלן:
א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום
אשדוד ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ
מזרחה מקו 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 נכללות באיסור זה חלקות בהן :שיעור

הוראות שימוש:
אזהרה :התכשיר מסוכן בבליעה.
אמצעי זהירות ומיגון :התכשיר מסוכן
לשימוש ,יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה.
בזמן הטיפול בחומר ,לבש בגדי עבודה
ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים,
נעלי עבודה סגורות וחבוש כובע לכיסוי
ולהגנה על השיער .יש להשתמש בכפפות
ניטריל (תקן .)EN-374/3
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל מאוד
לאצות ועלול לגרום לנזק ארוך טווח
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שילובים:
ניתן לשלב אמבר עם טופיק ,אלבר סופר,
אקספרס או גאלופ .יש להתחשב גם
במגבלות ואמצעי הבטיחות המפורטים
של החומר המשולב.

טבלת שימוש:
הגידול

מועד

קדם זריעה או סמוך
חיטה
לאחר הזריעה
(קדם הצצה)
אחר הצצה החל
חיטה
חיטת דורום משלב של  2עלים ועד
התארכות פרק ראשון

העשבים
רחבי עלים,
מיני חפורית
וזון*
רחבי עלים

המינון
(גרם לדונם)
1.5

הערות

בתוספת משטח
1.5
בריכוז 0.2%-0.15%
או משטח נוניוני אחר
בריכוז 0.5%-0.25%
* הצצת מיני חפורית וזון תימנע כאשר עדיין לא חלה נביטה של גרגרי הדגניים.
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מניעת רחף ,ציוד הריסוס ונפח
התרסיס :נפח התרסיס מהקרקע 20
ל'/ד'.
יש למנוע רחף של אמבר משדות חיטה
לשדות שכנים של גידולים אחרים .אם
לא ניתן למנוע רחף כנ"ל ,יש לנקוט בכל
האמצעים הדרושים למניעת רחף ,כגון
שימוש במוט ריסוס המצויד בפומיות,
מניפה התקנה נמוכה של המוט וריסוס
בטיפות גדולות יחסית.
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לגבי זריעת תירס לאחר אמבר:
תירס מתוק – לפחות  5חודשים בין מועד
יישום אמבר לבין מועד זריעת התירס,
ובתנאי שירדו לפחות  600מ"מ גשם( .בזנים
ג'ובילי 599A ,ודינסטי).
תירס מספוא – לפחות  5חודשים בין
מועד יישום אמבר לבין מועד זריעת התירס,
ובתנאי שירדו לפחות  350מ"מ גשם.
אם לא ירדה כמות הגשם הדרושה ,יש
להשלימה ע"י המטרה ולהמתין חודשיים
נוספים ממתן ההשקייה ועד לזריעה.
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גידולים במחזור:
פעילותו של אמבר בקרקע ממושכת
ביותר .לפיכך אין לטפל בו אלא בשדות
חיטה שיזרעו בחיטה או באפונה
בחורף העוקב ללא גידול ביניהם
(למעט תירס) .או שיושארו ללא גידול
עד לאחר החורף העוקב .לאחר מכן
ניתן לזרוע בהם כותנה ,או עגבניות.
יש להבטיח פרק זמן של לפחות 11
חודש בין הריסוס באמבר לבין זריעת
אפונה ,ובתנאי שירדו  350מ"מ גשם.
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אחסון :שמור את התכשיר באריזתו
המקורית .אחסן במקום קריר ,יבש ונעול
המיועד לאחסון חמרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי
מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות
האדם והחיה.
טיפול בתכשיר שנשפך :אסוף את
התכשיר שנשפך לכלי אטום באמצעות
מטאטא ויעה .תכשיר שנשפך ,שהתקלקל
בזמן האחסון או שפג תוקפו הינו כפסולת
מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת
המסוכנת ברמת חובב.
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מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון:
ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי
ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :רחץ היטב את
כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך .כבס בגדי
עבודה בנפרד מהכביסה הביתית אין ללבוש
מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש (:)Re-Entry
אין להכנס לשטח המרוסס לפני התיבשות
התרסיס או בטרם חלפו  24שעות ממועד
הריסוס.
15

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :בגמר הריסוס יש
לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש
לשטוף את המרסס וכל 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 לסלק14תשטיפים בשיטות

דרגת רעילות :מסוכן
מס' או"ם3077 :
רישיון השירותים להגנת הצומח
מס'/89 :ה"צ1025/
()IV

יצרן ,Syngenta Crop Protection AG :שוויץ
במפעליםVan Dieest Supply Co. :
ו Gowen Milling Herbicide-בארה"ב

מקרה של הרעלה ,יש להוציא את הנפגע
למקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה
מידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו .אין
ליזום הקאה.
מידע לרופא :במרכז ארצי לייעוץ רפואי
בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה ,טל':
.04-7771900

Makhteshim

משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית
ק .שדה התעופה ,טל'6577577 :־03
www.adama.com/mcw
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טיפול באריזות ריקות :נער את שאריות
התכשיר מהאריזה אל מיכל המרסס.
נקב ומעך את האריזה והשלך אותה
למיכל האשפה או לאתר פסולת מאושר.
עזרה ראשונה • :במקרה של מגע
התכשיר/התמיסה עם העור ,הורד בגדים
מזוהמים ורחץ היטב במים ובסבון •
במקרה של מגע ישיר בעיניים ,יש לשטוף
היטב המים ,להוריד עדשות מגע ולשטוף
 15דקות נוספות במים זורמים • במקרה
של שאיפה ,הזז את הנפגע לאוויר צח
למנוחה • במקרה של בליעה ,או בכל
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