
טויסטר ג.ר. כללי: התכשיר טויסטר מיועד להדברת עשבים לאורך פסי רכבת 
וצידי דרכים בין עירוניות, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים 
ללא צמחי תרבות, ולהדברת עשבים ברירנית ביער בלבד. התכשיר 
טויסטר הינו קוטל עשבים שאריתי להדברת עשבים חד ורב שנתיים 
כמפורט בטבלת ההוראות. תכשיר ססטמי המגיע לקדקדי הצמיחה 
)בשורשים ובאמירי הצימוח(, מעכב את הצמיחה ובכך גורם לקטילה. 
בריסוס קדם הצצה התכשיר מופעל ע״י גשם או המטרה  וכך 
נמנעת הצצת עשבים. בריסוס לאחר הצצה התכשיר נקלט בעלוות 

הצמחים הקיימים.
אזהרות: מזיק בבליעה, גורם גירוי בעור, גורם גירוי חמור בעיניים.

P6G )מחלת  אמצעי זהירות: אנשים הסובלים מחוסר האנזים 
הפול(, אסורים לבוא במגע עם התכשיר. אין לעשן ולאכול בזמן 
הטיפול בתכשיר. 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 
)תקן EN-374/3(, מסיכת חצי פנים )תקן EN-140( עם מסנן 
 .)EN-166 ( ומשקפי מגן )תקןEN-14387 תקן( ABEK-P3 מסוג

יש להימנע ממגע החומר עם העיניים והעור ומשאיפת החומר.
אמצעי זהירות במהלך הריסוס: אין לרסס בעת משבי רוח. הקפד 
ושדות שכנים  דגים, למטעים, לחצרות  למנוע רחף לבריכות 
מעובדים ולא מעובדים. אסור לרסס טויסטר בגבול בית השורשים 

של גידולים חקלאיים.
אזהרות לסביבה: התכשיר הינו קוטל עשבים שאריתי ולכן יש 
להקפיד על כללי הזהירות והבטיחות בעת הריסוס ובעת ניקוי 
המרסס. אין לטפל עם טויסטר בשטחים מדרוניים או בכל אתר 
אחר ממנו יש חשש לנגר עלי ואו לסחף אל שדות תרבות, הנמצאים 
בהמשך למדרון או בנתיב הסחיפה. אין לטפל בטויסטר במאגרי 
מים, המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים. אין לטפל בטויסטר 
בתעלות ניקוז שמימהן עלולים להגיע למאגרי מים ולבריכות דגים. 

יש למנוע הגעת התרסיס לתעלות, לנחלים ולמאגרי מים המספקים 
מים להשקיית שדות. אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף 
כמפורט להלן: א( מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, 
בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו החוף. ב( מאשדוד עד 
קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מקו החוף. ג( מחיפה-קריות 
עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו החוף. לא נכללות באיסור 
זה חלקות בהן שיעור החרסית הוא 15% ויותר, או שיעור החומר 
האורגני בקרקע הוא 1% ויותר. התכשיר רעיל לאורגניזמים החיים 

במים. רעילות לדבורים - החומר אינו רעיל לדבורים.
SULFOME� הוראות שימוש יישום התכשיר מורשה רק למישמי:
TURON METHYL מורשים ע״י השירותים להגנת הצומח במשרד 
החקלאות. יש להקפיד לעבוד עם נפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות 

וחדירה מירבית לנוף הצמחים.
הכנת התרסיס: שקול את כמות התכשיר הדרושה, ערבב עם מים 
בכלי נפרד ושפוך למיכל המרסס כשהוא מלא במחצית כמות המים 
הדרושה. הפעל את מערכת הערבול, והשלם את יתרת המים הדרושה. 
אין להשאיר את התרחיף במיכל המרסס לפרק זמן העולה על 24 

שעות. התכשיר בלתי יציב בתמיסה בסיסית.
ביצוע הריסוס: במרסס ובפומיות המומלצים לריסוס קוטלי עשבים 
בטיפות גדולות ובלחץ נמוך. יש להקפיד על כיול המרסס ולדייק 
בעת היישום. במהלך הריסוס יש להפעיל את הבוחש לצורך עירבול 

מתמיד של התרחיף. אסור להשתמש במרסס דגן.
המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של  הערה: 
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.

* ניתן לטפל בטויסטר כטיפול קדם נטיעה בשטח בו ינטעו 
ברוש מצוי, ברוש אריזוני, אורן ברוטיה, אלון תבור, אלה א״י 
וחרוב מצוי. ** ניתן לשלב אחד מקוטלי המגע דו קטלון, 
רגלון, ראונד אפ, בסטה, אלבר סופר במינונים המומלצים 

של התכשירים הנ״ל.
גמר 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.
אסור שימוש בכלור לניקוי בנוכחות אמוניה. התערובת יכולה 

לשחרר גז שמגרה עיניים, אף, גרון וריאות.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ 
הכביסה. מיתר  בנפרד  עבודה  בגדי  כבס  וסבון.  במים  היטב 

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל )REENTRY(: שטופל 
מותרת 4 שעות לאחר הריסוס.  אחסון: יש לאחסן את התכשיר 
באריזתו המקורית, סגורה, במקום נעול וקריר, הרחק ממקורות 
אש וחום, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות 

אדם וחיה, והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או 
שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או 
נסורת, לארוז במיכלים אטומים 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 רעילה.
רפואי בהרעלות,  לייעוץ  לרופא: המרכז הארצי  מידע 

בי״ח רמבם חיפה טל׳: 04-7771900

TWISTER W.G.
Water Dispersible Granules גרגרים רחיפים

SULFOMETURON METHYL 75% :מכיל
תכשיר מיועד להדברת עשבים לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, 

 שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות,
ולהדברת עשבים ברירנית ביער בלבד.

התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.  מס׳ או״מ: לא מסווג
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!  
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ 01/הצ׳/1618

משווק ע״י תרסיס, חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתים בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :טל

התכשיר מיוצר ע״י חברת Jiangsu Institute of Ecomones Co. Ltd סין

תאריך עידכון תווית: 2/2021
מכיל: 0.5 ק״ג

הערותהמינון ג/ד׳מועד הטיפולהמקוםהעשבים המודברים
גדילן, חרצית עטורה, כתימה,  ברקן, 
קחוון, ציפורן חתול, זון, חיטה, חפורית, 
שיבולת שועל, שעורה, בקבוקון, שלח, 
חרדל השדה, אמיתה, גזר, דרכמונית, 
חטמית, חלמית, מעוג, ירוקת החמור, 
ירבוז, מקור חסידה, מרקולית,  מיני 
נורית, נזמית, פרג, סלק, עשנן, רכפה

לאורך פסי רכבת וצידי דרכים 
בין עירוניות, שטחים סביב יישוב 

ומתקנים חקלאיים ללא צמחי 
תרבות

קדם הצצה
בסתיו

אוק׳-נוב׳ 
או מיד לאחר

הצצה
סתו-חורף

10-5
באיזורים מעוטי משקעים

יש להוסיף קוטל מגע** במידה 
והעשביה בעת היישום מפותחת

ביער*,
5טיפול קדם נטיעה

בקרקעות בהם  משטחי סלע רבים 
יש להוריד את המינון בהכנה 

לנטיעה, בהתאם ל% השטח הסלעי
שנתיים,  וחד  שנתיים  רב  עשבים 
הצמחים הנ״ל וכן גומא פקעים, צלף, 

יבלית ושומר

דרכים  וצידי  רכבת  פסי  לאורך 
יישוב  בין עירוניות, שטחים סביב 
ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות

בסתו 
בריסוס על צמחיה קיימת יש 50-25ובחורף

להוסיף קוטל מגע

טויסטר ג.ר.טויסטר ג.ר.

מכירת התכשיר טויסטר מוגבלת למיישמי METHYL SULFOMETURON מורשים ע״י 
השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות

מס׳ ייצור:
תאריך תפוגה:

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.


