
- המנע מרחף התרסיס לעלוות העצים )ראה הערה בטבלה(, המנע מרחף התרסיס 
לגידולים שכנים העלולים להיפגע מפעילות החומר.

- התכשיר חודר דרך עלווה ירוקה ולכן צריך לרסס על צמחים רעננים.
- אין לרסס סטרן בזמן השקיה, רצוי לרסס לאחר ההשקיה.

שילובים: ניתן לשלב סטרן עם ראונדאפ במועדי הטיפול המוזכרים לעיל, כפוף לרישויים 
בגידולים הנ"ל. השילוב עם סטרן וראונדאפ משפר את הדברת גומא הפקעים.

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 4 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 הפסולת הרעילה ברמת חובב. 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.
מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל' : 04-7771900.

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 דקות, אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה 

של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית התכשיר.
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.

סטרן ת.מ.

מס' אצווה: 
תאריך תפוגה: 

סטרן ת.מ.
כללי: העשבים המודברים ע"י סטרן הם: אבוטילון, אספרג, אספסת, ארכובית שבטבטית, 
דבקה, דטורה, הגה, חבלבל שרוע, חנק, מיני חמצוץ, ינבוט, ירוקת החמור, לכיד, נבטי ענבי 
שועל, סולנום זיתני, פטל, קוכיה, רגלת הגינה, קייצת ומיני עשבים רחבי עלים נוספים: 

ירבוז, כוכבית, בר גביע, חלמית, סלק וזנב עקרב, חרדל ומצליבים.
הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר דליק, מגרה את העיניים, מגרה את דרכי הנשימה, מגרה 
את העור, עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור, עלול לגרום נזק לראות 

בבליעה, אדים עלולים לגרום לנימנום או סחרחורת.
אמצעי זהירות: בגדי מגן ארוכים ועליהם סרבל, נעליים גבוהות או יש להשתמש באמצעי 
הגנה מתאימים: מגפיים, כפפות ניאופרן )לפי תקן EN-374/3(, כובע להגנה על השיער, 
מסכת פנים שלמה )לפי תקן EN-136(, עם מסנן משולב )לפי תקן EN-14387(, מסוג 

.)EN-166 ומשקפי מגן עם אטימה מהצד )לפי תקן ,ABEK2P3
אזהרות לסביבה: רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות 

טווח לסביבה מימית.
ניתן לזרוע או  רק לאחר שעברו 3 חודשים ממועד הריסוס בסטרן,  גידולים עוקבים: 

לשתול, ובתנאי שהשטח הושקה בהמטרה כחודש לפני הזריעה או השתילה.
במטעים, ניתן להשתמש בסטרן החל מהשנה השלישית לנטיעה.

הכנת התרסיס: נער היטב לפני השימוש! מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, 
הפעל את מערכת העירבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.

ריכוז )%( אוהגידול
מועד הטיפול מינון )סמ"ק/ד'(

אגס, הדרים, 
אפרסק, משמש,

מנגו, שזיף,
תפוח

0.5%

נפח תרסיס 50-30 ל/ד', יש להקפיד לא לרסס בשעות 
ולהמנע מפגיעת התרסיס בעלוות העצים, עלווה  רוח 
באיזור  צעירים  מנגו  בעצי  שתפגע מתרסיס תתיבש. 
בקעת הירדן צריך להמנע מריסוס בסטרן בזמן שהעצים 

פורצים בצימוח צעיר.

0.25%חוחובה
מרססים את כתמי העשבים בנפח תרסיס 50-30 ל/ד'. 
בריכוז זה צמחי חוחובה עמידים לסטרן ולכן ניתן לרסס 

על העלווה.
נפח תרסיס 30-20 ל/ד', ניתן לרסס תירס משלב של 4 120 - 150תירס למספוא

עד 6 עלים בלבד. יש לרסס מיד לאחר ההשקיה.
מדשאות בופלו, 
קוקיה, אלטורו 
וסופר אלטורו

תרבות 0.3% - 0.5% בצמחי  שיפגע  תרסיס  ל/ד'.   50 תרסיס  נפח 
עשבוניים בשולי המדשאות עלול לגרום נזק חמור.

הערות: ניתן לרסס בכל שעות היום בתנאי שלא תהיה רוח.
איסור מרעה 7 ימים בשטח המרוסס.

עידכון תווית 2/2021
מכיל: 1/5 ליטר

Emulsifiable Concentrate תרכיז מתחלב
קוטל עשבים סיסטמי

מכיל: 200 גרם FLUROXYPYR בליטר
)HRAC לפי O קבוצה( )AS MEPTYLHEPTYL ESTER 288G/L(

סטרן הינו קוטל עשבים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים.
סטרן גורם לעיוותים והתקפלויות של הצמחים הרגישים, בדומה לתכשיר 
הורמונלי. התכשיר סטרן שייך לקבוצת הפירידינים התכשיר סטרן בררני 
למטעים, חוחובה, תירס ומדשאים. התכשיר נקלט דרך העלווה הירוקה, 

וחודר למערכת השורשים.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מס׳ או״מ: 1993
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 00/הצ׳/1549
התכשיר מיוצר ע״י חברת Corteva Agriscience צרפת

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 ™

סטרן™ 200 ת.מ.
Starane™ 200 E.C.

קוטל עשבים

ستاران




