
כללי: התכשיר "בר-720" הינו קוטל עשבים בררני סיסטמי, מקבוצת תרכובות הפנוקסי, המיועד 
להדברת רחבי עלים בחיטה,  במטעים לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, שטחים סביב 

יישוב ומתקנים חקלאים ללא צמחי תרבות.
התכשיר נקלט ע''י כל חלקי הצמח, פועל בדומה לאוקסינים ופוגע בתהליכים רבים בצמח. התכשיר 
מדביר עשבים רחבי עלים חד שנתיים כמו מצליבים, גדילן, ברקן, חוח עקוד, נירית הקמה, מרור 
הגינות, מיני עשנן, מיני ירבוז, רגלת הגינה, לכיד נחלים, כף אווז, מיני קייצת ועוד. התכשיר בר 720 

מדביר רב שנתיים כמו חבלבל, ארכובית שבטבטית טיון דביק, ינבוט והגה.
הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה, סכנה לנזק חמור בעיניים, התכשיר עלול לגרום לריגוש העור.
אמצעי זהירות: המנע  ממגע התכשיר עם העור והעיניים.

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

.)EN-166 תקן(
אזהרות לסביבה: התכשיר מסוכן ליצורי מים, עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח בסביבה מימית. 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  לא רעיל 

לדבורים. חל איסור לרסס במרחק הקטן  מ-100 מטר מישובים וממבנים.
אין לאפשר כניסת חיות משק לשטח מטופל, למשך שבועיים לפחות ממועד הטיפול.

הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת העירבול, הוסף 
את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.

אופן היישום: למניעת נזק בעת הריסוס, אין לרסס בשטחים סמוכים לגידולים רגישים סמוכים 
כגון כותנה, גפן, בננות. קבע רצועות ביטחון בלתי מרוססות ברוחב 100 מטר לפחות מן הגידולים 
השכנים. אין לרסס במרסס מפוח. יש לרסס כאשר מוט הריסוס סמוך לפני הקרקע ככל האפשר, 

בלחץ נמוך. אין לרסס בתנאי רוח או כאשר הטמפרטורות גבוהות במיוחד.
להדברת רחבי עלים בחיטה:

מועד הטיפול נפח תרסיס ל'/ד'מינוןהגידול
חיטה 

)1( 
120 סמ''ק/ד' או
 80 סמ''ק/ד' +

דרבי 4 סמ''ק/ד'
25 - 15

עם סיום התמיינות השיבולת ולאחר הופעת 
6 עלים והתארכות פרק ראשון ועד שבועיים 

לפני השתבלות )2(
)1(אין לרסס חיטה בתנאי עקה. עקת יובש לפני ואחרי ריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן 

הריסוס יש להקפיד על קיבול שדה.
)2( הגיל הפנולוגי המדויק לקביעת מועד הריסוס המוקדם ביותר הוא סיום התמיינות השיבולת. 
ניתן לזהות זאת באמצעות חתך אורך בבסיס הצמח. יש להמנע מריסוס מוקדם מדי, בייחוד 

בזנים אפילים כגון אריאל.
אין לשלב עם דשן אוראן מחשש להתגבשות.

להדברת עשבים רחבי עלים במטע החל מהשנה השלישית לנטיעה, לאורך פסי רכבת וצידי דרכים, שטחים 
סביב יישוב ומתקנים חקלאים ללא צמחי תרבות:

הערותעשבים מודבריםנפח תרסיסהריכוזהגידול
אבוקדו, אפרסק, 

אפרסמון, זית, הדרים, 
רימון, שזיף, שקד, תפוח

0.3% בשילוב 
עם ראונדאפ 

1%

30-40 ל'/ד' בריסוס 
באמצעות מוט ריסוס עד 

הרטבה מלאה בריסוס 
רחבי עלים חד רובים או מרססי גב

ורב שנתיים 
חורפיים וקיציים

יש להקפיד ולרסס בתנאים נאותים של העדר רוח 
וטמפרטורות מתונות, המנע מפגיעת התרסיס 
בחלקי הצמח הירוק כולל חזירים. המנע מריסוס 

בעת הפריחה. הזהר מפגיעה בגידולים שכנים
לאורך פסי רכבת וצידי 

דרכים בינעירוניות, 
שטחים סביב יישוב 

ומתקנים חקלאים ללא 
צמחי תרבות

 0.3% - 0.6%
בשילוב עם 

ראונדאפ
3% - 1%

30 ל'/ד' ומעלה כנדרש 
לכיסוי מיטבי של 

העשביה
יש לרסס בתנאים של העדר רוח ולהזהר 

מפגיעה בגידולים חקלאיים סמוכים

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. יש לנקות את המרסס באופן יסודי כלהלן: 
ניקוז כל שאריות התרסיס מן המיכל, המשאבה והצנרת. שטיפת המרסס והצנרת במים נקיים ודטרגנט. מילוי 
המרסס במים נקיים, והוספת אמוניאק ביתי בריכוז 1%. הפעלה קצרה של המרסס למילוי הצנרת והמשאבה, 
והשלמת כמות המים. השהיית התמיסה במרסס למשך 24-48 שעות ושטיפה נוספת במים נקיים. מנע זרימת 

מי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים ושדות מעובדים.
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.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס בגדי עבודה בנפרד 

מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש )REENTRY(: כניסה לשדה מותרת 48 שעות לאחר הריסוס.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק 
ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת 
הרעילה ברמת חובב. תכשיר שנשפך, ספוג בחול או נסורת, והעבר במיכלים אטומים לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את 
התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת 

שאישר השר לאיכות הסביבה.
מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל' : 04-7771900.

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 

דקות, אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית התכשיר.
המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה, ומתאים למטרות  תנאי מכירה: 
המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה 
חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את 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.

בר 720 ת.נ. בר 720 ת.נ.

קוטל עשבים בררני סיסטמי להדברת רחבי עלים בחיטה, 
מטעים, לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, 

שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאים ללא צמחי תרבות
 מכיל: 720 גרם מלח אמין של חומצת D-2,4 בליטר,

מתאים ל- 600 גרם D-2,4 בליטר
דרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מס' או''מ - 3082
יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 09/הצ'/1993
Rokita Agro Sa Poland התכשיר מיוצר ע״י חברת

Dow AgroSciences עבור חברת

פג תוקף: מוטבע על המיכל
מוטבע על המיכל מכיל: 5 ליטרמס' ייצור: 

עידכון תווית 5/2018

בר 720™ת.נ.
BAR 720™ S.L.

קוטל עשבים

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

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

תרכיז נוזלי  


