
אפאצ'י ת.ר.
APACHI S.C.

תרכיז רחיף קוטל עשבים
מכיל 480 גרם METRIBUZIN בליטר,

 התכשיר "אפאצ'י" הינו קוטל עשבים בררני להדברת דגניים
ורחבי עלים בתפוחי אדמה וגזר.

התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.
מס’ או’’מ: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
לשימוש חקלאי בלבד! לא לשימוש ביתי! 

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

 התכשיר מיוצר ע״י
AGROSMART LIMITED, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM

עבור HALLMARK CHEMICALS BV הולנד
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳: 03/הצ׳/1752

התכשיר "אפאצ'י" הינו קוטל עשבים בררני להדברת דגניים ורחבי עלים בתפוחי 
אדמה וגזר. התכשיר "אפאצ'י" פועל הן כמונע הצצה והן להדברת עשבים קיימים.

בין העשבים המודברים נמנים מיני ירבוז, חלמית, מצליבים, אמיתה גדולה, אמיך 
קוצני, קייצת, דרדר, גדילן ורגלת הגינה. בטיפול אחר הצצה, יודברו העשבים 
הנ''ל, אם בעת היישום לא נמצאו גבוהים מ - 20-15 ס''מ. בחלקות מושקות 

הדברת עשבים קיימים טובה יותר בהשוואה לחלקות בעל.
עשבים עמידים לטריאזנים )כולל מיני ירבוז( יהיו עמידים לתכשיר אפאצ'י.

הוראות שימוש:
אזהרות: אין.

אמצעי זהירות: המנע ממגע התכשיר עם העיניים.
בעת העבודה עם החומר המרוכז ובעת הריסוס אסור לאכול, לשתות ולעשן.

בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה 
מתאימים )חליפת מגן עשויה PVC, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות 

נאופרן, נעליים וגרביים(.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים ויצורים ימיים. לתכשיר השפעה מזיקה 

לטווח ארוך על הסביבה המימית. התכשיר לא רעיל לדבורים.
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:

הערותמינוןמועד הטיפולהגידול
תפוחי 
אדמה*

קדם הצצה, בתקופה שלאחר 
הזריעה עד להצצת הנבטים 

הראשונים של הגידול
קלה  קרקע 
70 סמ"ק/ד'

גזר**
לאחר הצצה, אולם לא לפני 
או  הגזר  מהצצת  יום   60
בהגיע אשרוש הגזר לעובי 

עיפרון
50 סמ"ק/ד'

במיוחד  לב  לשים  יש 
מדויק,  ומינון  כיול  על 
ת  ו ר י צ ע מ ע  נ מ ה ל ו
וחפיפות בין פסי הריסוס

מהזנים: מונדיאל, ניקולה, כרה, דהזירה, אסור לרסס את הזנים אקסודוס,   *
בלנקה, מירקה, דרגה, מרי ספייפר, וינסטון ומונה ליזה.

מהזנים פרסטו וננקו.  **
שילובים מותרים: בתפא''ד מותר לשלב עם לינורקס ת.ר. בהתאם לתוית התכשיר.

אפאצ'י ת.ר.
בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות 
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. 

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.
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 12 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 פסולת רעילה. 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 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 למידע בהרעלות טל': 04-7771900.

תנאי מכירה: 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.

אפאצ'י ת.ר.

מכיל: 5 ליטר
תאריך עידכון תווית: 05/2017


