
כללי: מיילסטון הינו קוטל עשבים סיסטמי, מיועד להדברת עצים ושיחים, ליישום 
בשיטת הזרקת גזע. החומר חודר אל צינורות ההובלה ונע בהם אל קודקודי הצימוח 

ואל כל חלקי הצמח.
קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר.

אזהרות: מסוכן בבליעה, גורם גירוי בעיניים.
אזהרות לסביבה: מנע זרימת מי השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, 

ברכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
יישום'(, אין  גזע )ראה פירוט ב'הוראות  התכשיר מיועד לשימוש בשיטת הזרקת 

לרסס את התכשיר.
אין להשתמש בצמחים המטופלים בתכשיר או בגזם העצים המטופלים להכנת קומפוסט 

או כמצע גידול לצמחים!.
זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז, יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים  אמצעי 
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.

הוראות יישום:
הערותמועד הטיפולמינון/ריכוזהצמח/העץ

שיטה כחלחלה 
)Acacia saligna(

צחר כחלחל 
)Leucaena leucocephala(

1 סמ''ק 
תכשיר לא 

מהול לכל 5 
ס''מ קוטר 

גזע*

כל השנה, מיד 
לאחר ביצוע 
החתך בגזע 

העץ.*

באמצעות גרזן, מבצעים 
חתך אלכסוני ליצירת מעין 

'כיס' בגזע ומטפטפים 
לתוכו את הכמות הדרושה 
באמצעות מזרק או פיפטור

* להדברת עצים ושיחים, טיפול כימי ממוקד בשיטת "הזרקת גזע": יעשה חתך על 
הגזע באמצעות גרזן או סכין לעומק של כ-4 ס"מ ולרוחב 5 ס"מ. מטפטפים 1 סמ''ק 
מהתכשיר עצמו לא מדולל לתוך החתך. יש לבצע חתך אחד לכל 5 ס"מ של קוטר. רצוי 
לבצע את החתכים בבסיס הגזע, מתחת לנקודת ההסתעפות הראשונה. את החתכים 
יש לבצע בכל היקף הגזע ולא בגזרה אחת בלבד! הזלפת החומר צריכה להיעשות מיד 
אחרי ביצוע החתך. בעצים רבי גזע יש לטפל בכל גזע. יש לטפל גם בענפים חדשים. 
'כיס' בענף/גזע למניעת נגירת החומר החוצה מהחתך. תנאי עקת  רצוי ליצור מעין 
יובש יפגמו ביעילות הטיפול, לכן מומלץ לא לבצע בטמפרטורה גבוהה עם יובש קיצוני.

אין לכרות את העצים/שיחים המטופלים מיד לאחר הטיפול, אלא כעבור 6 חודשים 
מהיישום. עצים/שיחים שכנים רצויים בעלי מערכת שורשים שטחית מסועפת עלולים 

להיפגע דרך מערכת השורשים משאריות החומר שניגר לקרקע. 
בגמר השימוש: יש לרוקן את כלי הזילוף מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות מכלי הזילוף, 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: 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(: ניתן להיכנס לשטח המטופל מיד עם התייבשות החומר.

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

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת ולאסוף לכלי אטום 
ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו 

כפסולת מסוכנת, וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן  טיפול באריזות 
שטיפה בלחץ מים. אסוף את התשטיף ופנה אותו לאתר פסולת מוסדר. נקב את האריזה 

השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או אתר פסולת מוסדר.
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, חיפה טל': 04-7771900.
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 רגי לים או בתנאים שאינם 
ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. 

כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.

מיילסטון ת.נ. מיילסטון ת.נ.

קוטל עשבים סיסטמי, מיועד להדברת עצים ושיחים, ליישום 
בשיטת הזרקת גזע. החומר חודר אל צינורות ההובלה ונע 

בהם אל קודקודי הצימוח ואל כל חלקי הצמח.
מכיל: 240 גרם AMINOPYRALID בליטר 
 AMINOPYRALID 461.7-אקוויוולנטי ל(

)HRAC לפי O קבוצה( )TRIISOPROPANOLAMONIUM
דרגת רעילות IV, מסוכן.

מס' או''מ: לא מסווג.
יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 4511/הצ'/20
Dow AgroSciences התכשיר מיוצר ע״י חברת

מכיל 1 ליטרמס' אצווה:
עידכון תווית 6/2020

מיילסטון™ת.נ.
MILESTON™ S.L.

קוטל עשבים

מיובא ומשווק ע״י חברת אגריכם בע״מ
ת.ד. 2630 פתח תקוה 4912502, טל: 03-9223785

www.tarsis-agrichem.co.il
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