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השקייה
נפח תרי
מועד הטיפול מינונ )גרמ/דונמ(
פירוט עשבימ
**
חילפ החולות ,זקננ שעיר דצמבר  -פברואר  40-60 1000-2000ליטר/דונמ בהתאמ לגובה העשבייה התכשיר יוחדר לקרקע ע"י מי הגשמימ.

עדכונ04.2016 :

** במינונימ אלה ישמש התכשיר גמ כמונע הצצה של עשבייה חד שנתית.
בטיחות לגידולימ חקלאיימ :א ור לר הנטר בגבול בית השורשימ של גידולימ חקלאיימ ויש
להתרחק לפחות  10מטר ממשברי רוח.
בגמר השימוש:
ניקוי המר :בגמר הרי ו יש לרוקנ את המיכל מהשאריות בהתאמ להנחיות ל ילוק
תשטיפימ .אחר ככ יש לשטופ את המר וכל חלקיו במימ
ודטרגנט .את התשטיפימ יש ל לק בהתאמ להנחיות ל ילוק תשטיפימ.
ילוק תשטיפימ :אינ לרוקנ ולשטופ תכשירימ או שאריות ממתקנ רי ו  ,ממיכל אי ופ או
ממתקנ אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגימ ואל מקורות ומקווי המימ למיניהמ .יש ל לק
תשטיפימ בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת ה ביבה ,כגונ :רי ו בשטח חקלאי ,שימוש
חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר פ ולת רעילה.
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר הרי ו רחצ היטב את כל גופכ במימ ו בונ והחלפ את
בגדיכ ,יש לכב את הבגדימ בנפרד משאר הכבי ה .אינ ללבוש מחדש בגדימ שלא כוב ו.
כניה מחדש לשטח שטופל :לאחר התייבשות התר י .

לפתיחה

הדברת עשבימ בשטחי בור :הנטר מיועד לשימוש בשטחימ לא חקלאיימ כגונ :שולי דרכימ,
מ ילות ברזל ,קוי מימ ,מבנימ תעשייתיימ ,לולימ ,מח נימ ואגני חימצונ .מאחר שהתכשיר
מחייב הפעלה ע"י מימ ,רצוי לר ו בחודשי החורפ לפני גשמ או להפעילו ע"י המטרה.
במקומות שבהמ ניתנ להפעיל מערכות המטרה אפשר לר את התכשיר גמ בעונת הקיצ.

הוראות אחונ :שמור את התכשיר באריזה מקורית ,גורה ,במח נ קריר ,יבש
ומאוורר היטב ונעול ,המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או התחממותו
בזמנ האח ונ .גור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש .הקפד לאח נו הרחק
מחומרי מזונ ,מ פוא ומחוצ להישג ידמ של ילדימ ,בני אדמ שאינמ מו מכימ לטפל בו
ובעלי חיימ.
טיפול בתכשיר שנשפכ :יש לה פיג בנ ורת או בחול ,לא ופ ללא מגע ידיימ
)באמצעות מטאטא ויעה( .תכשיר שנשפכ ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמנ האח ונ,
הינו כפ ולת רעילה וחייב בפינוי לאתר הפ ולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :שטופ את האריזה היטב ,לפחות  3פעמימ או במתקנ
שטיפה בלחצ מימ .שפוכ את התשטיפ למיכל המר  .נקב ומעכ את האריזה
השטופה והשלכ אותה למיכל האשפה או לאתר פ ולת רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניימ שטופ במימ זורמימ במשכ  15דקות
לפחות .פנה לרופא אמ הגירוי נמשכ .במקרה של נשימת עננ התר י העבר את
הנפגע לאוויר צח .במקרה של מגע עמ העור ,שטופ היטב במימ ו בונ .במקרה של
בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מ פר הטלפונ של המרכז להרעלות ,בי"ח רמב"מ .04-8541900
הערה חשובה :כל המוצרימ המופקימ על ידינו המ בעלי איכות מעולה ואנו מאמינימ בהתאמתמ המלאה
לייעודמ .עמ זאת על פעילות המוצר עשויימ להשפיע גורמימ רבימ שאינמ בשליטתנו ,כגונ מזג האוויר ,וג
הקרקע ,תנאי הגידול ,אופנ האחנה ואופנ השימוש במוצר .לפיככ לא נוכל להיות אחראימ לכל תוצאה או נזק.
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מידע כללי :הנטר נקלט ע"י מערכת השורשימ של העשבייה ונע באופנ י טמי בצמח .הפעלתו חלה
לאחר הצנעתו ע"י גשמ או השקיה .ימני הפגיעה אינמ מידיימ הנטר משתייר בקרקע זמנ רב .מידת
השאריתיות מותנית במינונ ,ב וג הקרקע ,בצורת ההשקיה ובכמויות המימ .התכשיר עלול להותיר
שאריות לזמנ ממושכ ויש לקחת זאת בחשבונ בעת היישומ ולקראת ייעוד הקרקע  -לאחר עקירת
פרד המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.
הוראות שימוש:
אזהרות:
• התכשיר רעיל בבליעה
• התכשיר מזיק במגע עמ העור
• התכשיר עלול לגרומ לגירוי קל בעיניימ
אמצעי זהירות ומיגונ:
• התכשיר מ וכנ לבריאות ,נהג בו בכל אמצעי הזהירות הנהוגימ בעת עבודה עמ חומרי הדברה.
• בעת העבודה עמ התכשיר יש ללבוש בגדימ ארוכימ ,נעליימ גורות ולהשתמש במ יכה עמ מ ננ
 ,ABEK-P3כפפות  PVCומשקפי מגנ.
• הימנע משהייה בעננ התר י
• אינ לאכול ,לשתות או לעשנ בזמנ השימוש בתכשיר.
כנות לביבה:
• התכשיר לא רעיל לדבורימ.
• התכשיר רעיל ליצורימ ימיימ ובעל השפעה ארוכת טווח ל ביבה הימית.
• אינ להאבי בע"ח בצמחימ שטופלו בתכשיר.
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הכנת התרי :מלא את מיכל המר כדי מחציתו במימ ,מזוג את כמות התכשיר הדרושה,
הפעל את מערכת העירבול והו פ את יתרת המימ תוכ כדי בחישה.
אזהרות למניעת חפ ו/או חלחול התכשיר למי התהומ:
• אינ לטפל בשטחימ מדרוניימ מהמ יש חשש ל חפ ונגר עילי אל שדות התרבות הנמצאימ בהמשכ
למדרונ או בנתיב ה חיפה.
• אינ לר באתרימ מהמ יש חשש ל חיפת קרקע לשדות תרבות.
• אינ לטפל במאגרי מימ המשמשימ להשקיית גידולימ חקלאיימ.
• אינ לטפל בתעלות ניקוז שמימיהנ מוזרמימ למאגרי מימ ובריכות דגימ.
• יש למנוע הגעת התר י לתעלות ולנחלימ המ פקימ מימ להשקיית שדות.
• יש להקפיד ולר בהיעדר רוח כדי למנוע רחפ תר י לשדות חקלאיימ מוכימ לאתר המטופל.
אופנ היישומ:
פרד:
א .הדברת עשבייה חד-שנתית )חורפית או קיצית( בכל הזנימ למעט באשכוליות אדומות
) טאר רובי או נרייז( ובפומלו ,בהמ ניתנ לר החל מגיל  5שנימ במינונ עד  100גרמ לדונמ.
גובה העשבייה מועד הטיפול גיל העצימ מינונ )גרמ/דונמ(
75
עד " 7מ
כל השנה מגיל שנה ואילכ
100-150
עד " 15מ*

נפח תרי
 30-40ליטר/דונמ
בהתאמ לגובה
העשבייה

* שילוב של התכשיר במינונ הנ"ל עמ מונעי הצצה )כגונ תכשירי דיורונ( משפר את יעילות ההדברה
של עשבייה חד שנתית הגבוהה מ " 15מ.
השקיית הפעלה :הפעלת התכשיר לכשעצמו או בשילוב עמ מונעי הצצה באמצעות ממטרימ או
מתזימ יכולה להידחות עד  15יומ לאחר הרי ו  .מנת המימ תינתנ בכמות המלאה המקובלת באותה
עונה .יש להפעיל את התכשיר ע"י המטרת כל השטח המרו .
אזהרה :אינ לר בתחומ בית השורשימ של משברי רוח שאינמ הדרימ.
ב .הדברת עשביייה רב שנתית
גובה העשבייה מועד הטיפול גיל העצימ מינונ )גרמ/דונמ(

עשבימ רב שנתיימ:
יבלית* ,קוצאב

כל השנה מגיל שנה ואילכ

300-400

נפח תרי
 30-40ליטר/דונמ
בהתאמ לגובה
העשבייה

* מצב היבלית בעת הטיפול :היבלית חייבת להיות במצב צימוח נמרצ ,נופ רעננ ובלתי פגוע )יובש,
קור ,מחלות עלימ וצריבות( .יש להימנע מרי ו יבלית בפריחה ,במצב זה רצוי לכ ח או לתחח
ולר רק עמ התחדשות הנופ.
גיל העצימ :טיפול במינונימ הדרושימ להדברת עשבייה רב-שנתית מותר בעצימ שניטעו כמורכבימ
וחלפו  24חודשימ מעת נטיעתמ והתפתחותמ תקינה ואופיינית לגילמ.
תמכימ :יש לחכות  5חודשימ מיומ הרכבתמ ועד למועד הרי ו  .הרכבת תמכ אפשרית  4חודשימ
לאחר השימוש בתכשיר בקרקע משובשת ביבלית ומיועדת לשינטוע ,אפשר לר עד  10חודשימ
לפני הנטיעה.
מועד הטיפול :ייקבע ע"פ מצב העשבייה בעת היישומ .עשבייה רב -שנתית רצוי לר בחודשי
האביב והקיצ.
השקיית הפעלה 2-5 :ימימ לאחר הרי ו  ,יש להמטיר כ 20-30 -מ"מ ) 20-30קוב לדונמ מומטר(
ולאחר מכנ להמשיכ את ההשקיות כמקובל.

