
קרב 50 א.ר. קרב 50 א.ר.
כללי: קוטל עשבים בררני בגידולים: בקיה, תלתן פהלי, חריע, חימצה, אפונה, אספסת, ארטישוק,  
חסת עלים, סייפנים, איריס, עדעד, נרקיס. קוטל ומונע הצצה של נבטי עשבים דגניים חד-שנתיים 
ובמינונים גבוהים מונע הצצה של עשנן, חלמית, כף אוז, סרפד, סלק בר, ירבוז, מצליבים וכשות; 

בעונת החורף בלבד.
הוראות שימוש:

אמצעי זהירות ומיגון: א. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה 
 ,)EN-374/3 מתאימים: בגדי מגן ארוכים ועליהם סרבל, נעליים גבוהות, כפפות ניאופרן )לפי תקן
כובע להגנה על השיער, מסכת פנים שלמה )לפי תקן EN-136(, עם מסנן משולב )לפי תקן 14387-

.)EN-166 לפי תקן( ומשקפי מגן עם אטימה מהצד ,ABEK2P3 מסוג ,)EN
ב. אל תרסס בשעת רוח ומנע רחף טיפות לגידולים סמוכים פן תגרום נזק.

סכנות לסביבה: המנע מזיהום מי שתייה או מי השקיה. זיהום בריכות עלול לפגוע בדגים. התכשיר 
אינו רעיל לדבורים

הכנת התרסיס: יש להקפיד להשתמש בפומיות )דיזות( המיועדות להדברת עשבים, המאפשרות 
פיזור שווה ואחיד של התרסיס לרוחב כל הפס המרוסס. מתאימות לכך פומיות מניפה 080 או 0110 
בלחץ הפעלה של 40-30 ליב./אינץ’. ניתן להשתמש במטוס ריסוס ב-5 ליטר מים/ד’, או במרסס גב 
או במרסס מוטורי נגרר ו/או מרכב על טרקטור והמצויד במוט ריסוס מתאים ובמתקן ערבול ב-20 
ליטר מים/ד’. אין להשתמש במרסס מפוח. חשוב להקפיד על ערבול התרסיס במשך כל זמן ההכנה 
והריסוס. לפני השימוש יש לערוך כיול מדוייק של הכלי על ידי מדידת כמות המים וריסוסה על פני 
שטח מדוד בדומה לתנאי השטח בשדה. בעת הריסוס יש להמנע ככל האפשר מחפיפות, האטות 

ועצירות, נזילות, טפטוף וכדומה.
אופן היישום: גידולי שלחין

מינון הגידול
הערותמועד הריסוס)גר׳/ד׳(

חסת עלים )משתילה
מיד לאחר הזריעה לפני השקיית 250או זריעה בשטח(

על גבי שטח נקי מעשביםהנבטה

250חסת עלים )שתילה(
מיד לאחר שהשתילים נקלטו 

היטב ולא יאוחר מהצצת העשבים 
הראשונים

לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש 
להכין מצע זרעים מעולה חפשי מרגבים.

יש להשקות מיד לאחר הריסוס
בטיפול לאחר הצצה, כשהצמח הגיע 200אפונה

יש להשקות לאחר הריסוסלשלב של לפחות 4-3 פרקים
ארטישוק )קינרס(

במשך הגידול מראשית החורף ועד 200החל משנה שניה
יש להשקות לאחר הריסוסחודש לפני תחילת האסיף

אספסת לירק 
ולזרעים

)להדברת דגניים 
חד-שנתיים(

200-100
לאחר הצצה, לאחר הופעת תלת עלה 

ועד לגובה 10 ס״מ
ובין הקצירים לא יאוחר מ-5 ימים 

לאחר הקציר
יש להמטיר סמוך לאחר הריסוס

יש להמטיר סמוך לאחר הריסוסתוך 5 ימים מקציר אביב ראשון300להדברת כשות
יש להשקות לאחר הריסוסבמשך הגידול150סייפנים

יש להשקות לאחר הריסוס. אין לרסס במשך הגידול200-150נרקיס, עדעד
לאחר הפריחה

יש להשקות לאחר הריסוסקדם הצצה200איריס, נרקיס
יש להשקות לאחר הריסוס. אין לרסס במשך הגידול200-150איריס

בנביטה ולאחר הפריחה

גידולי פלחה. אין להשתמש בקרב בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים )גשם או המטרה( של 250 מ”מ לאחר הריסוס.

המינון )גר׳/ד׳(בתכשיר קרב מועד הטיפולהגידול
אדמות כבדותאדמות קלות ובינוניות

חימצה
מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה, לא יאוחר מראשית 

100150ינואר. ניתן לשלב עם תכשירי טרבוטרין

100 - 150 לפי 100מינון קרב בשילוב עם טרבוטרין
סוגי העשבים*

בקיה לשחת
ולזרעים

100150מיד לאחר הזריעה
150 - 100200 - 150לאחר הצצה עם הופעת הסעיף המשני

* המינון הנמוך מיועד לקטילת חפורית מיד לאחר הזריעה או הופעת תלת עלהתלתן פהלי
וש״ש

המינון הגבוה מיועד לקטילת חפורית, 
ש״ש, נבטי חיטה, שעורה וזון.

חריע
סמוך לפני הזריעה או מיד לאחריה. באזורים 

גשומים אפשר לטפל גם כשהצמח הגיע לגובה 
של לפחות 10-8 ס״מ, בתנאי שמובטחת כמות 
משקעים מספקת למניעת שאריות כמצויין לעיל

קטניות
)להדברת

כשות(

לאחר הופעת כשות ובמזרעים חדשים של 
קטניות. מהופעת העלה המורכב הראשון ועד 
לגובה של כ-25 ס״מ. הערה: למניעת הצצה 
חדשה, יש להמטיר לאחר 24 שעות לפחות

150 בנפח תרסיס של 20 ליטר/ד׳

* אין לרעות ואין לקצור על השטח המרוסס ממועד הרסוס ועד חלוף 60 יום מעת הפעלת התכשיר ע”י גשם או המטרה.
גידולים עוקבים במחזור: תקופת ההמתנה בין הריסוס בקרב לגידול הבא הינה כדלקמן:

9 חודשים: דגני חורף, דגני קיץ )פרט לתירס וסורגום(. 7 חודשים: סולניים, סלק, דלועיים, בצל, שום, תרד, 
פטרוסלינון עלים, צנון וצנונית. 5 חודשים: גזר, כרפס, כרוביים, תות שדה וסורגום.

השקיית הפעלה: קרב מופעל ע”י מים ויהיה יעיל באם יקבל השדה גשם או המטרה, תוך 30 יום מיום הריסוס.
כלי הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות  ניקוי   - בגמר השימוש 
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 להכנס לחלקה ללא בגדי מגן במשך 24 שעות מהריסוס.
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.
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 מוסדר.

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

Wettable Powder אבקה רטיבה
PROPYZAMID 50% :מכיל

)HRAC קבוצה 3 - בנזאמידים - לפי(
דרגת רעילות IV, מסוכן. מס' או''מ 3077

יש לקרוא בעיון את כל התווית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 76/הצ'/331
Corteva Agriscience Italy התכשיר מיוצר ע״י חברת

תאריך עידכון תווית: 2/2021
מכיל: 0.5/7/20 ק"ג

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 ™

הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תוית האריזה, ומתאים 
למטרות המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שמוש 
רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות 
המצוינות בתוית או בתנאי שמוש 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.

קרב™ 50 א.ר.
Kerb™ 50 W.P.

קוטל עשבים

قيرپ


