
גמיש, קוטל עשבים, להדברה בררנית של עשבים רחבי עלים, בחמצה, אבטיח מללי ובשעועית, 
בקרקעות בינוניות וכבדות.

התכשיר נקלט דרך העלווה או השורשים, וגורם לתמותת העשבים ע''י שיבוש מנגנון הפוטוסינטזה. 
יופעל ע''י גשם או המטרה המחדירים אותו לבית השורשים.  התכשיר המרוסס על הקרקע 
התכשיר גמיש מונע הצצת עשבים רחבי עלים ובתוספת שטח 90 ידביר במגע עשבים רגישים 
כל עוד הם נמוכים מ 15 ס''מ. בריסוס על עשבים קיימים, יש להמתין לפחות 6 שעות עד 
להמטרה. יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי מלא של העשבים. בקרקעות עם רמת חומר 

אורגני גבוהה, עלול התכשיר לאבד מיעילותו.
הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה, גורם נזק חמור ובלתי הפיך לעיניים, מסוכן בשאיפה ובמגע עם העור.
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים 
עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות 
נאופרן )לפי תקן EN-374/3( מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן מסוג ABEKP3 )תקן 
EN-14387( ומשקפי מגן )תקן EN-166(. המנע ממגע עם העור והעיניים, המנע משאיפת או 

בליעת התכשיר. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים השוכנים במים עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות 

טווח לסביבה המימית. אין ליישם את התכשיר על מקורות מים.
מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות דגים ושדות מעובדים. 
לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט 
ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. חל איסור לרסס 
במרחק הקטן מ- 50 מטר ממבנה. כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 100 
מטר ממנו. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך הכניסה מחדש לשטח. אין 
ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן: א( מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד 
דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים; ב( מאשדוד עד קיסריה, בחלקות 
הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים; ג( מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ 
מזרחה מקו הים; לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, 

או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
עשבים שהצצתם נמנעת והנקטלים במגע: מרור הגינה, עולש, דרדר, ציפורן חתול, ניסנית, קחוון, 
מרגנית, סביון, חרצית, קורטם דק, קידה, נורית, ניזמית, ליפתית, שלח, חרדל, מיני אמיתה, שומר, 

אבוטילון, פרג, מיני ירבוז, עשנן, עוקץ עקרב, קוטב, חלבלוב קעור.
עשבים שהצצתם נמנעת חלקית: חפורית, חיטה, זון, שעורה, סלק, בר גביע, חלמית, ברקן, גדילן, 

כף אווז, רגלת הגינה, סולנום שעיר ושחור ומיני לכיד.
אין ליישם בחלקות שאינן מושקות בשלושת החודשים הראשונים של הגידול.

מותר ליישם גמיש באותה חלקה אחת לשנתיים בלבד.
גידולים עוקבים: חיטה, ניתן לזרוע לאחר אפונה או שעועית שהושקתה בהמטרה במשך כל העונה. 
אין לזרוע חיטה לאחר גידול שטופל בגמעיש לפני חלוף 9 חודשים מהריסוס. חובה לחרוש לפני 

זריעת החיטה. תירס, אין לזרוע תירס לפני חלוף 14 חודשים ממועד הטיפול בגמיש.
חמניות, אין לזרוע חמניות לפני חלוף 18 חודשים ממועד הטיפול בגמיש.

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

הערותהמינוןמועד הריסוסהגידול

שעועית
150 מזריעה ועד 3 ימים לאחריה

סמ''ק/ד'
להדברת עשבים קיימים יש להוסיף 

משטח שטח 90 בריכוז 0.1%
טיפול על גבי נוף הגידול לקטילת 
עשבים במגע מגיל עלה אמיתי 

אחד של הגידול ועד חנטה )1(
 100-50
סמ''ק/ד'

יש להוסיף משטח שטח 90 בריכוז 
0.1% ולא יותר

קדם הצצה מזריעה ועד 3 ימים חימצה
אחריה

 150
בזמן סמ''ק/ד' קיימים  עשבים  להדברת 

הריסוס יש להוסיף משטח שטח 
90 בריכוז 0.1% אבטיח לגרעינים 

100 קדם זריעה או קדם הצצה- מללי
סמ''ק/ד'

)1( אין לרסס לאחר החנטה מחשש לצריבת תרמילים
הפעלת התכשיר קדם הצצה, תושג ע''י 20 מ''מ מים )גשם או המטרה(. אם כמות הגשם שירדה 
בשלושת הימים שלאחר הזריעה הינה פחות מ20 מ''מ יש להמטיר עד לקבלת 20 ממ מ''ק/ד' לפחות. 
גשם או המטרה בתקופת הצצת הגידול, עלול לגרום לצריבות ולעיכוב צימוח זמני של הגידול, עקב 
התזה של התכשיר מפני הקרקע לעלים.  הפעלת התכשיר לאחר הצצה, להדברת עשבים קיימים 

יש לדחות את המטרת השדה למשך 6 שעות לפחות מהריסוס.
בגמר השימוש: ניקוי המרסס ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים 
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.  סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או 
שאריות ממתקן הפיזור, 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 לשטח שטופל )REENTRY(: 12 שעות.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול וקריר, הרחק ממקורות אש 
וחום, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים 
בלתי מוסמכים.  טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן 
האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול 
או נסורת, לארוז במיכלים אטומים ולהעביר 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 רעילה.
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 ד'. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.
מידע לרופא: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי''ח רמבם חיפה טל': 04-7771900.

GAMISH  S.L.

תרכיז נוזלי
קוטל עשבים להדברת רחבי עלים בשעועית, 

חמצה ואבטיח לגרעינים
FOMESAFEN מכיל 250 גרם

)diphenylether ,HRAC לפי E קבוצה(
התכשיר בדרגת רעילות II )רעיל(

התכשיר קורוזיבי, מספר או״מ: 3082
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד! אסור לשימוש ביתי!

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 10156, פ״ת טלפון

מיוצר ע״י חברת .QINGDAO HANSEN BIOLOGIC SCIENCE LTD סין
עבור .SHARDA CROPCHEM LTD הודו

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: מס'/18 הצ/4474
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הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה, ומתאים למטרות 
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.


