
מכיל: 214 גרם PROPYZAMIDE בליטר
)HRAC קבוצה 3 - בנזאמידים - לפי(

274 גרם OXYFLUORFEN בליטר
)HRAC קבוצה 14 - דיפניל אתר - לפי(

התכשיר בדרגת רעילות IV, מסוכן.
מס׳ או״מ: 3082

קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 01/הצ׳/1625
Corteva Agriscience France התכשיר מיוצר ע״י חברת

Diachem Italy

אמיר ת.ר. אמיר ת.ר.
הוא קוטל עשבים המכיל שני חומרים פעילים, המשלימים זה את זה באופן פעולתם:  כללי: אמיר 
אוקסיפלואורפן, מקבוצת הדיפניל אתר, הוא קוטל עשבים ברירני הנקלט על ידי העלווה ופוגע בתהליך 
הפוטוסינתזה של  עשבים רחבי עלים חד שנתיים. פרופיזאמיד, קוטל עשבים ברירני סיסמטי מקבוצת 
האמידים, הנקלט על ידי שורשי העשבים ונע לשאר חלקי הצמח. חומר זה מעכב את הפוטוסינטיזה 

וחלוקת התאים וקוטל בעיקר צמחים ממשפחת הדגניים.
העשבים המודברים על ידי אמיר: אמיר המופעל בהמטרה או גשם, ימנע הצצת העשבים הבאים לתקופה 
ממושכת בהתאם למינון ולתנאי הסביבה כגון טמפרטורה, משקעים וכו’: מצליבים, ברקן, גדילן, מרור 
הגינה, ניסנית, סביון, דושן, קוצן, קיצנית, בר גביע, נזמית, מרקולית, לשישית הצבעים, ענבי שועל, חלמית, 
מקור החסידה, רגלה, אמיך קוצני, סרפד, עשנן, דבקה, לשון הפר, סלק, חמציץ, כוכבית, ברוניקה ועשבים 
דגניים חד שנתיים כגון: שיבולת שועל, זון, שעורת העכבר, מיני חפורית, ספיח חיטה, סיסנית, עוקצר, 
שעורת הבולבוסין, ברומית, וכוסאב הנובט מזרעים. השיבוש בסוככיים, בחבלבל ובירבוזיים יימנע לתקופה 
קצרה. טיפול באמיר יפחית שיבוש בקייצת. נבטי העשבים הקיימים הבאים, יקטלו בריסוס )בהתאם למינון 
המומלץ(: ענבי שועל, חלמית, רגלה, לשישית הצבעים, נזמית, בר גביע, מרור הגינה, סביון, ברקן, גדילן, 

אמיך קוצני, סרפד, עשנן. להדברת עשבים גדולים יותר יש לשלב ראונדאפ.
אזהרות: התכשיר עלול לגרות את מערכת הנשימה, העיניים והעור. PROPYZAMIDE נמצא כמסרטן בשני 
מיני חיות מעבדה, בריכוזים גבוהים, שאינם מהווים סיכון לבני אדם בתנאים נאותים של עבודה חקלאית.
אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס יש ללבוש בגדי מגן ארוכים ועליהם 
סרבל, נעליים גבוהות, כפפות ניאופרן )לפי תקן EN-374/3(, כובע להגנה על השיער, מסכת פנים 
ABEK2P3, ומשקפי מגן עם  שלמה )לפי תקן EN-136(, מסנן משולב )לפי תקן EN-14387(, מסוג 
אטימה מהצד )לפי תקן EN-166(. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה. 

אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.
וציפורים. הזנת בעלי חיים בשטח המטופל באמיר אסורה.  סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים 

התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, נער היטב את מיכל התכשיר, הוסף את הכמות 
הדרושה של אמיר ותוך כדי ערבוב מתמיד הוסף את כמות המים החסרה. בריסוס אמיר במשולב עם 

ראונדאפ, הוסף ראונדאפ תוך כדי עירבול מתמיד, רק לאחר השלמת מילוי המים במרסס.
הציוד כיולו ואופן הריסוס: השתמש במרסס המצויד במתקן ערבול ובמוט ריסוס ובפומיות המיועדות 
להדברת עשבים. אין להשתמש במרססי מפוח או רובים. בעת הריסוס המנע מחפיפות. אל תרסס בשעת 

רוח, כדי למנוע רחף לגידולים סמוכים.
אופן הישום: לקראת הטיפול למניעת הצצה - רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס 
יפחית את יעילות התכשיר במניעת הצצה. טמפרטורות חמות יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של 

התכשיר. עיבוד השטח, הזזת או סחיפת הקרקע המטופלת יפגעו ביעילות התכשיר.
היזהר מהרטבת העלווה בעת הריסוס. אין לרסס אמיר בחממות ובמבנים סגורים. אין לרסס אמיר 

במטעים המיועדים לעקירה מחשש לפגיעה בגידול העוקב.
מינוןהגידול

)סמ״ק/ד׳(
נפח תרסיס
מועד הריסוס)ליטר/ד׳(

הדרים, זית, אבוקדו, תפוח, 
אפרסמון, מנגו, שזיף, 
אפרסק, נקטרינה, אגס

 250 - 200
בהתאם לפוטנציאל 

20 - 50השיבוש בעשבים
מהנטיעה ואילך. סתיו-חורף

מהנטיעה ואילך. סתיו-חורף. אין לרסס גפן
מחודשיים לפני הלבלוב ובזמן הלבלוב

מינוןהגידול
)סמ״ק/ד׳(

נפח תרסיס
מועד הריסוס)ליטר/ד׳(

מהנטיעה ואילך. סתיו-חורףיער )1(
)1( אורן, ברוש, ארז אטלנטי, אלון, שקד, כליל החורש, חרוב, אלה, וושינגטוניה, רימון, אקליפטוס, 

שיטה מכחילה, סיסם הודי, תאנה, זית.
גידול הרוסקוס )עצבונית גדולת עלים( רגיש במיוחד לחומר OXYFLUORFEN. אין לרסס בסמוך 
לבתי רשת של גידול זה כאשר מנשבת רוח )אפילו רוח קלה(. בכל מקרה אין לרסס במרחק קטן 

מ- 20 מטר מחלקת גידול רוסקוס.
שילובים: להדברת עשבים קיימים הגדולים משלב 2 עלים אמיתיים, יש לשלב עם ראונדאפ, 

בהתאם לתוית התכשיר המשולב.
השקיית הפעלה: אמיר ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע”י גשם או המטרה בשיעור 30 מ"ק 

לדונם לפחות. יש להפעילו, בסתיו או בחורף, לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס.
ניקוי כלי הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם  בגמר השימוש - 
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 הריסוס, 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: התרחץ והחלף בגדים לאחר הריסוס. אל תלבש מחדש בגדים לא 

מכובסים.
REENTRY כניסה לשדה: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 24 שעות לאחר 

היישום.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה סגורה, במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, 

הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת 
וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לאסוף ביעה ללא מגע יד אדם ולהעביר 

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

האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע התכשיר בעיניים שטוף היטב במים נקיים זורמים במשך 15 דקות. 
במקרה של גירוי בעור רחץ היטב במים וסבון. במקרה בליעה פנה לרופא והצג לפניו תוית זו 

ותויות של תכשירים משולבים.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-7771900.

ומתאים  האריזה,  תוית  של  הכימי  המפרט  את  תואם  זה  שמוצר  לכך  אחראי  המוכר  הערה: 
שמוש  בתנאי  להוראות  בהתאם  ניתן  הוא  כאשר  ורק  אך  התוית  גבי  על  המוצהרות  למטרות 
רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות 
במקרים  המוכר.  ע״י  לצפיה  ניתנים  שאינם  בתנאים  או  רגילים  בלתי  שמוש  בתנאי  או  בתוית 
מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה 

חלה על המוכר.

קוטל עשבים בררני למניעת הצצה ולהדברת עשבים 
במטעים וביער

תאריך עידכון תווית: 2/2021

מכיל: 0.5, 7, 20 ק"ג

Suspension Concentrate תרכיז רחיף

תאריך ייצור:
תאריך תפוגה:

מס׳ אצווה:

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

www.tarsis-agrichem.co.il
Corteva Agriscience סימן רשום של חברת ™
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Emir™ 488 S.C.

קוטל עשבים
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