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WATER DISPERSIBLE GRANULES גרגרים רחיפים
,RIMSULFURON 25% מכיל 

(HRAC לפי( ALS סולפוניל אוריאה, מעכבי ,B קבוצה
טיטניום הינו קוטל עשבים, מיועד להדברת עשבים בעגבניות בשטח 

פתוח, תירס מספוא ותפוח אדמה.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מס’ או’’מ: 3077
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

לשימוש חקלאי בלבד! אסור לשימוש ביתי! 

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
www.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :ת.ד. 2630, פ״ת טל

התכשיר מיוצר ע״י חברת JIANGSU INSTITUTE OF ECOMONES סין
עבור חברת ALMANDINE CORPORATION SA שוויץ
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳: 2021/הצ׳/4574

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.
מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות טל': 04-7771900.

טיטניום הינו קוטל עשבים, מיועד להדברת עשבים 
ותפוח  בעגבניות בשטח פתוח, תירס מספוא 
אדמה. התכשיר מיושם לאחר הצצה או לאחר 
שתילה. התכשיר נקלט בעלי העשבים ומוסע אל 

קדקודי הצמיחה בעלווה ובשורשים.
נעצרת בתוך שעות  רגישים הצמיחה  במינים 
ספורות לאחר היישום. ההדברה היא אטית ומגיע 
4-2 שבועות לאחר היישום,  לידי ביטוי מלא 

בהתאם לעשב ולטמפרטורות.
מיני עשבים רגישים לטיטניום:

דגניים: דורת ארם צובא )קוצאב(, דורה רותמית, 
אצבען מאדים, פוקה קוצנית )קנכרוס(, מיני זיפן, 

זנב שועל, זון ושיבולת שועל.
רחבי עלים: ירבוז לבן, ירבוז פלמרי, קוטב מצוי, 
ירוקת החמור, כף אווז, חלמית, בר גביע, עוקץ 

העקרב, מיני סוככיים ומצליבים.
דוחנית  בינונית:  רגישות  בעלי  עשבים  מיני 
השלחין, דוחנית התרנגולים, ירבוז שרוע, חלבלוב 

קעור, רגלת הגינה, וחבלבל השדה.
טיטניום מעכב צמיחה של גומא הפקעים.

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.
זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז  אמצעי 
עבודה  בבגדי  להשתמש  יש  הריסוס,  ובעת 
נעלי  ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, 
עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. 
כפפות נאופרן )לפי תקן EN-374/3( מסיכת חצי 
 ABEKP3 פנים )תקן EN-140( עם מסנן מסוג 
)תקן EN-14387( ומשקפי מגן עם אטימה מהצד 
)תקן EN-166(. מנע בליעת התכשיר ושאיפת אדי 
התכשיר. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים. 
אין להימצא בענן התרסיס. אל תאכל, אל תעשן 

ואל תשתה בזמן הטיפול בחומר.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים 
נזק בלתי  החיים במים, התכשיר עלול לגרום 
הפיך לסביבה 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 בעל רעילות נמוכה לדבורים. 
באזורים ובשעות בהן יש פעילות של דבורים חל 
איסור ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף 

התרסיס לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, 
במפורט להלן: א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה 
עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו 
הים. ב. מאשדוד ועד קיסריה, בחלקות הנמצאות 
עד 8 ק"מ מקו הים. ג. מחיפה והקריות ועד עכו , 
בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו הים. לא נכללות 
באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית בקרקע 
הוא למעלה מ-15% או שיעור החומר האורגני 

בקרקע הוא מעל 1%.
הכנת התרסיס: מלא מיכל המרסס במחצית כמות 
המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, הוסף 
את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת 

המים הדרושה.
הוראות שימוש: אין ליישם טיטניום כשהשדה 
בגידול התרבותי  בתנאי עקה מחשש לפגיעה 

ולפגיעה ביעילות ההדברה.
אין ליישם טיטניום בשדות עם אוכלוסיית עשבים 

.ALS מעכבי B עמידה לתכשירים מקבוצה
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 
ריסוס, ממיכל איסוף או  או שאריות ממתקן 
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.
עם גמר הריסוס שטוף את חלקי המרסס מס' 
פעמים בתמיסת דטרגנט במים, מנע זרימת מי 
השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, לברכות 

דגים ושדות מעובדים.

טיטניום ג.ר.

העבודה: בגמר העבודה  בגמר  אישית  הגנה 
החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס 

בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש )REENTRY): 12 שעות.

באריזתו  התכשיר  את  לאחסן  יש  אחסון: 
המקורית, סגורה, במקום נעול הרחק ממזונות 
ואנשים  ילדים  יד  והרחק מהישג  וחיה  אדם 

בלתי מוסמכים.
יש  שנשפך: תכשיר שנשפך  בתכשיר  טיפול 

לכלי אטום  ולאסוף  נסורת  לכסות בחול או 
רעילה. תכשיר שפג  ולהעביר לאתר פסולת 
תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת 

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

האשפה או אתר פסולת מוסדר.

טיטניום ג.ר.

מכיל: 100/500 גרם
תאריך עידכון תווית: 09/2021

מס' אצווה: מופיע על האריזה
תאריך ייצור: מודפס על האריזה

تـيــتيـنيــوم

הגידול והשלב הפנולוגי 
בעת היישום

העשבים והשלב 
הפנולוגי בעת היישום

המינון והוראות 
הערותלטיפולים חוזרים

עגבניה בשדה הגלוי
עגבניה שתולה: לאחר 

קליטת השתילים 
ובהמשך עונת הגידול

עגבניה זרועה:
לאחר הצצה, החל משלב 

2 עלים אמיתיים

עשבים חד שנתיים עד 
שלב 4 עלים אמיתיים, 
עשבים רגישים: בגובה 

עד 20 ס''מ
 3 מ  צובא  ארם  דורת 
הסתעפות  ועד  עלים 

בגובה 10-40 ס''מ

5-10 ג'/ד'. במקרה 
של הצצה מחודשת 
ם  י ב ש ע ל  ש
ת  ו ש ד ח ת ה ו  א
מומלץ  הצמיחה, 
לרסס פעם נוספת 

כעבור שבועיים

הוסף שטח 90 בריכוז 0.1%.
המתאים  תרסיס  בנפח  רסס 
לכיסוי מלא של עלוות עשבי הבר. 
בין 10 ל-30 ליטר לדונם, בהתאם 
לסוג המרסס ולגודל העשבים.

תתכן הצהבה חולפת בקודקודי 
הצמיחה של צמחי העגבנייה, 
שתחלוף תוך ימים ספורים לאחר 

הריסוס.
גומא הפקעים )סעידה): 
ולפני  הצצה  לאחר 

פריחה

יש לרסס  ג'ד'   10
פעם נוספת כעבור 
במינון  שבועיים 
5-10 ג'ד' בהתאם 

לרמת השיבוש
תירס למספוא

עלים   2-6 של  בשלב 
אמיתיים מהזנים: עזוז, 
חלמיש, 3358, 9220, 399, 
 ,646 ,643 ,8460 ,897 ,315
 ,32W86 ,GL30 ,JK-180
PAN 33-031, קולוסאוס

עשבים חד שנתיים: 
עד שלב של 4 עלים 

אמיתיים.
דורת ארם צובא 

)קוצ'אב): מ 3 עלים 
ועד הסתעפות

5 ג'/ד' 

הוסף שטח 90 בריכוז 0.1% רסס 
בנפח תרסיס המתאים לכיסוי 
מלא של עלוות עשבי הבר. )15 
– 25 ל'/דונם( אל תרסס טיטניום 
בשדה תירס במשך 7 ימים לאחר 
הריסוס בתכשיר זרחן אורגני ואל 
תרסס תכשיר זרחן אורגני בטרם 
חלפו 4 ימים מהטיפול בטיטניום

מהזנים:  אדמה  תפוח 
מונדיאל, טימטה, ניקולה, 
דזירה,  רירקה,  אטלס, 
דאימנד,  קרה,  דרגה, 
אלפא, אוונדל, קלוסטר, 
הרמס,  דיטה,  רוזוול, 
 , ן נסטו י ו ק,  אטלנטי
סיפרא, לאחר גמר הצצה 

ולפני סגירת נוף.

עשבים חד שנתיים: 
נבטים עד שלב של 4 

עלים אמיתיים
הוסף שטח 90 בריכוז 0.1% רסס 5-7.5 ג'/ד'

בנפח תרסיס המתאים לכיסוי 
מלא של עלוות עשבי הבר )15 

– 25 ל'/דונם(
בקדקדי  קלה  הצהבה  תתכן 
הצמיחה של צמחי תפוח אדמה

גומא הפקעים 
)סעידה): לעיכוב 

התפתחות לאחר גמר 
הצצה ולפני הפריחה

7.5 ג'/ד'


