בסט-ביי

ת.נ.

BEST-BUY

תרכיז נוזלי
קוטל עשבים בהדרים ,במטע ,בגפן ,לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות ,סביב מאגרי מים ותעלות
ניקוז ,שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות ,ולהקמלת נוף בתפוח אדמה
מכיל 200 :גרם  GLUFOSINATE AMMONIUMבליטר
התכשיר בדרגת רעילות  IIIמסוכן לבריאות ,מס׳ או״מ לא מסווג
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!
רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ /09הצ׳1999/
מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד ,10156 .פ״ת טלפוןwww.tarsis-agrichem.co.il ,03-9223785 :
התכשיר מיוצר ע״י AGROSMART LIMITED, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM
עבור  ALMANDINE CORPORATION SAשוויץ

מס׳ אצווה :מוטבע בחלק העליון או התחתון של המיכל
פג תוקף :מוטבע בחלק העליון או התחתון של המיכל
בסט-ביי ,קוטל עשבים בלתי בררני הקוטל במגע צמחיה חד שנתית ורב
שנתית קיימת .התכשיר חסר פעילות שאריתית בקרקע ואינו מונע את
ההצצה של עשבי הבר או צמחי התרבות .התכשיר נקלט בחלקי צמח
ירוקים ואינו נקלט דרך מערכת השורשים .התכשיר יעיל בהדברת מגוון
רחב של עשבים חד שנתיים ורב שנתיים ,דגניים ורחבי עלים ,כפי שמצוין
בטבלת השימוש.
הוראות שימוש  -אזהרות :מסוכן בבליעה .התכשיר מגרה את העיניים
ומערכת הנשימה .התכשיר מסוכן לנשים בגיל הפוריות.
אמצעי זהירות :המנע משאיפת התרסיס ,המנע ממגע עם העור והעיניים.
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס ,יש להשתמש באמצעי
הגנה מתאימים (בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים

תאריך עידכון תווית1/2018 :

מכיל 5 :ליטר

וגם נעלי עבודה סגורות ,וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער ,מסיכת חצי
פנים (תקן  )EN-140עם מסנן ( )EN-14387מסוג  , ABEK-P3משקפי
מגן (תקן  .)EN-166כפפות  PVCאו נאופרון תקן  .)EN-374/3אין
לאכול ,לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורי מים ,מנע זרימת התכשיר ומי
השטיפה למקורות מים ,נחלים ,מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים.
הכנת התרסיס :מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה ,הפעל
את מערכת הערבול ,הוסף את כמות התכשיר המדודה ,והשלם את יתרת
המים הדרושה.
הוספת משטח סיבה  0.1%מזרזת את תוצאות ההדברה ,ונוטה לשפר
הדברת קייצת.

בסט-ביי
הגידול

תאור העשבים המודברים

צמחים חד שנתיים (רחבי עלים ודגניים)
גפן ,הדרים,
עד גובה  10ס''מ
תפוח ,שזיף,
אפרסק/נקטרינה
צמחים חד שנתיים
אבוקדו
מעל גובה  10ס''מ
אפרסמון
גומא פקעים עד  20ס''מ
לאורך פסי רכבת,
גומא פקעים בפריחה ,ארכובית שבטבטית
וצידי דרכים
ודורת ארם צובה
בינעירוניות,
סביב מאגרי מים
ינבוט ,חבלבל
ותעלות ניקוז,
יבלית ,חילף החולות
שטחים סביב
יישוב ומתקנים
חקלאיים ללא
צמחי תרבות.
והכנת שטחים*
להקמלת נוף
בתפוח אדמה**

BEST-BUY
מינון
בסמ''ק/ד'
250
500
300
600
*300
1000

250-300
בהתאם
לעוצמת הנוף

* שלושה שבועות לפני זריעה/שתילה.
** אין להשתמש בגידול המיועד לזרעים.
הצמחים המודברים :ארכובית שבטבטית ,גדילן מצוי ,גומא הפקעים,
גרניון ,חפורית מצויה ,חפורית מוזרה ,חבלבל השדה ,חסת המצפן,
יבלית ,ירוקת חמור ,כוכבית ,כף אוז ,ינבוט ,מיני ירבוז ,מרור הגינות,
מצליבים ,נזמית לופתת ,סלק בר ,ספח אבטיח ,סביון ,נירית הקמה,
פספלון דו תורי ,קוטב מצוי ,קייצת קנדית ,רגלת הגינה ,שעורת העכבר,
שיבולת שועל ,חלמית מצרית (התכשיר מדביר חלמית באופן חלקי).
אין לרסס אם צפוי גשם בשש שעות שלאחר היישום.
אין להמטיר  48שעות לאחר היישום.
ניתן לטפל בכל עונות השנה ,למעט כשהטמפרטורה נמוכה מ10-
מעלות צלסיוס.
להכנת שטחים למזרע או שתילה :התכשיר מיועד להדברת עשבים
קיימים בטיפול קדם זריעה ,קדם הצצה או קדם שתילה בגידולי שדה,
בירקות ובפרחים הנשתלים או נזרעים בקרקע טיבעית.
להדברת עשבים בפרדס ,בכרם ובמטע :מיד לאחר הנטיעה ובמשך הגידול.
מרססים בהעדר רוח .אין לרסס על חלקים ירוקים של צמחי התרבות ועל

גזעים בלתי מעוצים .בעצים בעלי גזע מעוצה מותר לרסס אל בסיסי הגזעים.
אין לרסס במזג אויר שרבי .רחף של התכשיר הפוגע בעלווה של עצים
גלעיניים ,עלול לגרום לנשירת העלים שנפגעו.
יש לרסס בהעדר רוח ,אין לרסס על חלקים ירוקים ועל גזעים לא מעוצים.
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.
הגנה אישית בגמר העבודה :בגמר העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב
במים וסבון .כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות.
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.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת  ,לאסוף
בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך או שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס .נקב ומעך את
האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
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 הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה
טל04-7771900 :
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.

