
קרב נוזלי ת.ר. קרב נוזלי ת.ר.
המינון הגבוה מיועד לקרקע בינונית והמינון הנמוך לקרקע קלה.

אין לרעות ואין לקצור על המשטח המרוסס ממועד הריסוס ועד חלוף 60 יום מעת הפעלת 
התכשיר ע״י גשם או המטרה.

גידולים עוקבים: אין צורך בתקופת המתנה: קינרס וחסה.
5 חודשים מריסוס מותר לגדל גזר, כרפס, כרוביים, תות שדה, תירס, כותנה, תפ״אד, וסורגום.

8 חודשים מריסוס מותר לגדל תרד, סלק, דלועיים, בצל, שום, כרוב, פלפל, עגבניות וחציל.
12 חודשים מריסוס מותר לגדל דגנים לתחמיץ, דשא.

בגמר השימוש - ניקוי המרסס ואביזריו: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם 
להנחיות לסילוק תשטיפים.

יש לנקות את המרסס באופן יסודי כלהלן: ניקוז כל שאריות התרסיס מן המיכל, המשאבה והצנרת. 
שטיפת המרסס והצנרת במים נקיים ודטרגנט. מילוי המרסס במים נקיים ודטרגנט, הפעלה קצרה של 
המרסס למילוי הצנרת והמשאבה. השהיית התמיסה במרסס למשך 24-48 שעות, ושטיפה נוספת 

במים נקיים. 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 24 שעות לאחר הריסוס.

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

תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי 
לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. ספוג את התכשיר שנשפך בחול או נסורת והעבר במיכלים 

אטומים לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. 
שטוף 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.
הוראות לרופא: המרכז למידע בהרעלות 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 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. תאריך עידכון תווית: 2/2021

קרב נוזלי, קוטל עשבים סיסטמי, נקלט דרך השורשים ועובר דרך צינורות העצה לחלקי הצמח. 
בררני לגידולים אפונה, בקיה ותלתן. התכשיר קוטל ומונע הצצה של ניבטי עשבים דגניים חד שנתיים 
ובמינונים גבוהים מונע הצצה של עשנן, חלמית, כף אווז, סרפד, סלק בר, ירבוז, מצליבים וכשות.

הוראות שימוש - אזהרות: מזיק בבליעה. התכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות: המנע ממגע התכשיר עם העור והעיניים. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת 
הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים: בגדי מגן ארוכים ועליהם סרבל, נעליים גבוהות, 
כפפות ניאופרן לפי תקן EN-374/3(, כובע להגנה על השיער, מסכת פנים שלמה )לפי תקן 

.ABEK2P3 מסוג ,)EN-14387 (, עם מסנן משולב )לפי תקןEN-136
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים בסביבה מימית, עלול לגרום השפעות 
שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. אין ליישם את התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות 
מים. מנע זרימת עודפי תכשיר או מי השטיפה למערכת הביוב, מקורות מים, נחלים, מאגרים, 

לברכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אין ליישם חומר הדברה זה באיזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק״מ מזרחה מקו הים. א( 
מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק״מ מזרחה מקו הים. ב( 

מחיפה-קריות עד עכו בחלקות הנמצאות עד 3 ק״מ מזרחה מקו הים. ג( 
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר 

האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, 
ערבב היטב את בקבוק התכשיר, מדוד את כמות התכשיר כנדרש, הוסף את כמות התכשיר המדודה 

והשלם את יתרת המים הדרושה. אסור ליישם במרסס מפוח.
הוראות שימוש - השקיית הפעלה: קרב מופעל ע״י מים ויהיה יעיל במניעת הצצה אם השטח 

המרוסס יושקה או יומטר תוך 30 יום ממועד הריסוס.
מינון )סמ''ק/ד'(מועד הריסוסהגידול
 בטיפול אחר הצצה,אפונה

190כשהצמח הגיע לשלב של 3 - 4 פרקים

באדמה קלה מיד לאחר הזריעה, לפני הצצהחימצה
ובינונית 125

באדמה 
כבדה 190

בקיה 
לשחת 

ולזרעים
 מיד לאחר הזריעה קדם הצצה

או לאחר הצצה עם הופעת הסעיף המשני
באדמה קלה 

ובינונית
190 - 125

באדמה 
כבדה 

250 - 190
תלתן 
מיד לאחר הזריעה או הופעת תלת עלהפהלי

באדמה קלה 
ובינונית

190 - 125

באדמה 
כבדה

250 - 190
קטניות 

)להדברת 
כשות(

לאחר הופעת כשות ובמזרעים חדשים של קיטניות. 
מהופעת עלה מורכב ראשון ועד לגובה של כ- 25 ס''מ. 
למניעת הצצה חדשה יש להמטיר לאחר 24 שעות לפחות

190

שילובים: בחמצה ניתן לשילוב עם תכשירי טרבוטרין.

מכיל: 400 גרם PROPYZAMIDE בליטר
)HRAC לפי )benzamides( 3 קבוצה(

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

קרא בעיון את התוית לפני השימוש.
נער היטב את בקבוק התכשיר לפני השימוש.

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 13/הצ׳/4186

Suspension Concentrate תרכיז רחיף

קרב נוזלי™ 400 ת.ר.
Kerb FLO™ 400 S.C.

קוטל עשבים

قيرپ سائل

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 ™


