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דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או"ם1993 :
מספר אצווה:
Batch No:

הרברה
תרכיז מתחלב

קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים

Herbreh
תוצרת חברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ
רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת
/09הצ1912/

התכולה 500 :גרם פנדימתאלין בליטר.
כללי :הרברה הינו קוטל עשבים ברירני מקבוצת הדיניטרואנילינים ( – )Kמעכבי חלוקת תאים .הפעלת התכשיר ע"י המטרה תמנע הצצת עשבים לפי
הפירוט בהמשך התוית .כמו כן יודברו עשבים קיימים לפי המפורט.
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
הדברת עשבים :הרברה מונע הצצת עשבים חד שנתיים וביניהם מיני ירבוז ,רגלת הגינה ,כף
אווז ,זריעי דגניים ,עוקץ עקרב ,מרגנית ,מיני נורית ובר גביע .ביישום להפעלה בהמטרה יודברו
דגניים עד לשלב עלה ראשון .חלמית ,סלק ,כף אווז ,מצליבים וסירפד רגישים גם בשלב זוג
עלים אמיתיים .לא יודברו עשבים ממשפחת הסוככיים ומיני קייצת.
אזהרות ● :הרברה הינו חומר הדברה ויש להשתמש בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים
בחומרי הדברה ● .התכשיר מסוכן בבליעה ,עלול לגרום לנזק בריאות.
● התכשיר יכול לגרום לגרוי בעיניים ● .במגע עם העור התכשיר יכול לגרום לריגוש
(סנסיטיזציה) בעור.
אמצעי זהירות ומיגון ● :בעת הטיפול עם החומר המרוכז ובעת הריסוס לבש בגדי עבודה
מלאים ,השתמש בכפפות (ניטריל או נאופרן) ,משקפי מגן ומסכת נשימה עם מסנן חלקיקים
מסוג  ● .A2BEKP3אל תאכל ,אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה ● .המנע מבליעה,
שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורים החיים במים .התכשיר יכול לגרום להשפעות
שליליות ארוכות טווח לסביבה המיימית.
הוראות שימוש:
הגידול

מועד הריסוס

צורת הפעלה

מינון (סמ"ק/ד')

כותנה

בעת ומיד לאחר הזריעה ,לפני
המטרת ההנבטה

השקיית המטרה
מ"ק 30-50

300

הערות .1 :יש להפעיל את התכשיר בהמטרה או ע"י גשם עד שבוע מיום הריסוס.
 .2בקרקעות כבדות יש להמטיר ,ביישום אחר הזריעה 50 ,קוב לדונם לפחות.
 .3אין לטפל בהרברה בחלקות שטופלו בגידול הקודם בטרפלן.
שילובים :כותנה  -ניתן לשלב עם כותוגן ופרומטרקס ,לפי הוראות השימוש בתוית.
הכנת התרסיס ,הציוד וכיולו :בריסוס הרברה ניתן להשתמש בכל מרסס שלחין המצויד
במערבל ובמוט ריסוס המתאים ליישום תכשירים להדברת עשבים .יש להשתמש בפומיות
מתאימות לכסוי מלא של העשביה .לפני הריסוס יש לערוך כיול מדויק של המרסס .לצורך
הכנת התרסיס יש למלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים ,להפעיל ערבול ולהוסיף
את הכמות המדודה של התכשיר ,בהתאם לשטח המרוסס ,ולבסוף למלא את יתרת
המים במיכל.
תאריך עידכון תוית :מאי 2009
Label updating: May 2009

ניקוי המרסס :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 לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
בגמר העבודה ● :בתום העבודה  -פשוט בגדיך ,התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים
שלא כובסו ● .העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד .לאחר השימוש שטוף את ציוד
המגן בסבון ובהרבה מים.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות
איחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה .אין לאחסן הרברה
יחד עם זרעים ,דשנים ,דברי מאכל וצרכי האבסה .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים
בלתי מוסמכים.
חומר שנישפך :הספג בנסורת או בחול ,אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.
השמדת האריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה
והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה ● :במקרה מגע בעיניים יש לשטוף במים זורמים למשך  15דקות.
אם הגרוי ממשיך ,פנה לרופא ● .במקרה מגע בעור או בחלקי גוף חשופים ,יש לשטוף
במים ובסבון ואח"כ במים זורמים למשך  15דקות .אם מתפתח גרוי ממושך ,פנה לרופא.
● במקרה שאיפה ,פנה את הנפגע לאזור מאוורר .אם מתפתחים סימנים מדאיגים ,תן הנשמה
מלאכותית ופנה לרופא.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון .04-8541900
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות.
יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר
ובאיכותו ,אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר
ו/או מהשימוש בו.
תכולת האריזה 10 :ליטר
Net content: 10 liter
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