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תרכיז רחיף
קוטל עשבים בררני

מכיל: 500 גרם DIFLUFENICAN בליטר
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. 2630, פ״ת טל

Almandine Corporation SA תוצרת חברת
Agrosmart Limited UK במפעל

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳: 12/הצ׳/4079

שוהם הינו קוטל עשבים בררני המיועד למניעת הצצה של עשבים חד שנתיים רחבי עלים 
בפרדס, כרם, אפרסק/נקטרינה, זית ושום. התכשיר מיושם בחיטה ובצל במתן אחר הצצה 
על עשבים קיימים. ביישום קדם הצצה התכשיר מונע נביטה של חלמית, מצליבים, סלק בר, 
מיני ירבוז ומפחית את הנגיעות בקייצת, גדילן וברקן. בטיפולים אחר הצצה התכשיר פוגע 
חלקית במצליבים, סלק בר, חלמית ומעוג. במטעים ובכרם, במקרה שהיישום מבוצע אחר 

הצצת עשבים, יש לשלב קוטל מגע )ראונדאפ במטעים ובסטה/בסט ביי בכרם(.
התכשיר גורם להלבנת העשב המודבר בשל פגיעה בקרטנואידים וחימצון הכלורופיל, וכך פועל 
כמעכב פוטוסינטזה. התכשיר נקלט ע״י העלווה והשורשים. להפעלת התכשיר כמונע הצצה 
דרושה הרטבה של הקרקע ב- 15 – 20 מ״מ, בהמטרה או בגשם עד 10 ימים לאחר היישום.

הוראות שימוש - אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה, בחשיפה ממושכת התכשיר עלול לגרום 
לגירוי בעיניים ובעור.

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.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, התכשיר עלול לגרום השפעות 
שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים, 

התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף כמפורט להלן:

מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק’’מ מזרחה   .1
מקו החוף.

מאשדוד עד קיסריה. בחלקות הנמצאות עד 8 ק’’מ מזרחה מקו הים.  .2
מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק’’מ מזרחה מקו הים. לא נכללות   .3
ויותר, או שיעור החומר  זה חלקות בהן שיעור החרסית בקרקע הוא 25%  באיזור 

האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, 

הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
הוראות שימוש:

מועד גיל הגידולהגידול
מינון  גיל העשבהיישום

)סמ''ק/ד'(
נפח תרסיס 

)ל'/ד'(
אפרסק נקטרינה, 

25 - 5035קדם הצצהמגיל שנהגפן, זית, הדרים

לאחר נעיצת שום 
25 - 2535קדם הצצההשנתות

25 – 2035פסיגים עד 6 עליםאחר הצצה3 עליםבצל
12 – 2025 - 30פסיגים עד 6 עליםאחר הצצה2 - 5 עליםחיטה

שוהם 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 לשטח שטופל )REENTRY(: 12 שעות.

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 האיחסון הינו 

כפסולת מסוכנת, וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. 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: כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו מאמינים שהם 
מתאימים לייעודם. היות וגורמים רבים כגון: תנאי מזג אויר, אופי הקרקע, תנאי הגידול, 
אופן יישום התכשיר וגורמים אחרים עלולים להשפיע על פעילות התכשיר, המשתמש 
בתכשיר ישא באחריות מסוג זה. מאחר ואין באפשרותנו לפקח על תנאי אחסנת החומר 
ע״י הקונה וכן הכנת התערובות ו/או השימוש בה ע״י המגדל, שום תנאים או ערבות 
לאיכותם או לכשרם של מוצרינו וכל אחריות לא תתקבל לנזק הבא באופן ישיר או 
בלתי ישיר כתוצאה מהשימוש בהם, בין אם השתמשו בהם לפי עצתו או בפיקוחו של 

בא כוחנו או בכל אופן אחר.
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מכיל: 5 ליטר
תאריך עידכון תווית: 8/2020

מס׳ אצווה: מופיע על צוואר המיכל


