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بزاجران | Basagran
תרכיז נוזלי

S.L

קוטל עשבים להדברה בררנית של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת העשב
והגידול בחיטה ,אפונה ,אגוזי-אדמה ,בצל ,שעועית ופרחים
מכילBentazon 480 g/l :
דרגת רעילות III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם :לא מסווג

לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/97 :ה"צ455/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מיוצר ע"י :חברת BASF Agro
® סימן מסחרי רשום של חברת  ,BASFגרמניה
משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
טל'6577577 :־www.adama.com/mcw .03

Makhteshim

מכיל 1 :ליטר

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

קוטל עשבים

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

HRAC K1

תאריך ייצור

Production date

מס' מנה

.Batch No

עדכון תווית03/17 :

מק"ט0191710 D/201703 :

סריקה
לאיתור שימוש

כללי :בזארגן ת.נ .הינו קוטל מגע המיועד להדברת נבטי עשבים עד גיל של
שלושה עלים (של העשב המודבר) .התכשיר אינו פועל דרך הקרקע .החומר
נקלט על-ידי חלקי הצמח הירוקים .תהליך ההדברה של מיני הצמחים הרגישים
נמשך  10-5ימים ,לפי סוג העשב ,המינון ומזג האוויר .טמפרטורות גבוהות,
לחות יחסית גבוהה של האוויר ורטיבות בקרקע מזרזים את תהליך הקטילה.
אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים.
מועד הטיפול :הריסוס מבוצע על גבי נוף הגידול להדברת עשביה קיימת .רצוי
לרסס כאשר העשבים צעירים (עד גיל של שלושה עלים) זהו השלב בו העשבייה
רגישה לתכשיר.
עשבים מודברים :בין העשבים המודברים :רגלת הגינה ,כף האווז ,דטורה,
לכיד ,קוטב מצוי ,ברקן ,גדילן ,אמיתה ,גזר ,חלמית ,מצליבים ,כחוון .בזאגרן אינו
מדביר ירבוז משתרע ,סולנום ועשבים דגניים.
אזהרות :התכשיר מסוכן בבליעה ,עלול לגרום לגירויי בעור.
הוראות שימוש :אוופן היישום
הגידול
חיטה
אפונה

מינון ( )1סמ"ק/ד'
200
200-100

נפח התרסיס

אמצעי זהירות ומיגון :בעת הטיפול בתכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים כולל
נעלים סגורות ,כפפות מגן מגומי ,משקפי מגן כימיות ,מסיכת אף-פה ומנע מגע
עם העור ,העיניים והבגדים .אין להימצא בענן התרסיס .אל תאכל ,אל תעשן
ואל תשתה בזמן הטיפול בחומר.
סכנות לסביבה :רעיל לדגים וליצורים ימיים ,עלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה
מימית .אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :יש להשתמש במים שפירים ולהשתמש בתמיסת הריסוס ,מיד
לאחר הכנתה .הכנס את התכשיר למיכל המרסס המלא בחצי מכמות המים
הדרושה ,הפעל את המערבל והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד.
חל איסור לרסס אחרי ,בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב ,קרה וכו') ו/או על
גידולים השרויים בעקה .בכל מקרה של ספק ,מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.
ציוד ואופן הריסוס :הריסוס יבוצע במרסס המצויד במוט ריסוס ופומיות המיועדות
להדברת עשבים .יש לרסס בשעות ללא רוח ולמנוע סחיפת תרסיס לגידולים
שכנים רגישים .יש להימנע מחפיפה כפולה וריסוס במקום.
מועד טיפול שלב התפתחות הגידול
החל מגיל  4עלים אמיתיים
החל מגיל  4עלים

אגוזי אדמה (מזן שלומית בלבד)

500-250

בצל זרוע (()2באדמות כבדות בלבד)
בצל שתול באזור לכיש והנגב בלבד

 20בשילוב עם קוורץ 20
סמ"ק/לד'
150

לאחר שהשתילים נקלטו היטב

שעועית

300-200

החל מהופעת עלה תלתני ראשון

בקיה :שדות ופופני
תלתן
()4
אירוס
()4
רוסקוס
()4
ציפורן
קומט ( )4כף קנגרו

150
150
150-100
150-100
200-100
 100-50או 0.05%

החל מגיל  3-4עלים אמיתיים
החל מגיל  4עלים אמיתיים
באביב בלבד
כשאין פריצות

 40-20ל'/ד'
בהתאם לגודל
העשבים

 40-20ל'/ד'
בהתאם לגודל

מ 14-יום לאחר הצצה

הערות
בריסוס מהקרקע בלבד
אין לרסס יותר משני ריסוסים במשך עונת
הגידול .רצוי לסיים את הטיפול בטרם
סגירת נוף הצמחים .טיפולים במינון של
 300סמ"ק/ד' ומעלה ידבירו לכיד ,קוטב
ורג'לה גם בשלב התפתחות גדול מנבט.

החל מגיל  2עלים אמיתיים
לפעמים יופיעו סימני פגיעה ()3קלים שייעלמו
במרוצת הגידול
מיועד להדברת רחבי עלים חורפיים
מיועד להדברת כוכבית ויהודי נודד

( )1המינון בהתאם למיני העשבים המודברים וגודלם.
( )2הזנים ריברסייד והזרע .7
( )3בטיפולים בבזאגרן ת.נ .במינון  300סמ"ק/ד' ומעלה יודבר ברוב המקרים גם גומא הפקעים
(סעידה).
( )4התכשיר נבדק ונמצא בטוח ויעיל בסוגי הפרחים המפורטים בטבלה זו .שימוש בסוגי פרחים
אחרים או בזנים חדשים מחייב ביצוע מוקדם של בדיקת בטיחות לגידול (פיטוטוקסיות)
בקנה מידה מצומצם.

שילובים :אין להוסיף לבזארגן משטח .אין לשלב בזאגרן ת.נ .עם תכשירים
נוספים למעט:
באגוזי אדמה בהם ניתן לשלבו עם דגנול.
בבצל ניתן לשלבו עם קוורץ.
גידולים עוקבים במחזור :לבזארגן לבד אין הגבלה .בשילובים יש להתייחס
להגבלות גידולים עוקבים של התכשיר המשולב.
השקיית הפעלה :גשם או השקייה ב 48-שעות הראשונות מהריסוס יפגעו
ביעילות ההדברה.
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 הריסוס,
ממיכל האיסוף 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 :עם גמר עבודת הריסוס החלף בגדים והתרחץ היטב
במים ובסבון .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו .יש לכבס את הבגדים בנפרד.
מועד כניסה מחדש 24 :שעות לאחר הריסוס.
אחסון :שמור את התכשיר באריזה מקורית במחסן קריר ,יבש ,מאוורר היטב
ונעול המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון.
סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש .הקפד לאכסנו הרחק מחומרי מזון,
מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.
טיפול בתכשיר שנשפך :יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף ללא מגע ידיים
(באמצעות מטאטא ויעה) .תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן
האחסון ,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 למיכל המרסס.
נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת
רעילה.
עזרה ראשונה ‰ :במקרה של מגע בעיניים ,שטוף במים זורמים עם עיניים
פתוחות במשך  15דקות לפחות ופנה מיד לרופא  ‰במקרה של נשימת ענן
התרסיס העבר את הנפגע לאוויר הצח ופנה לרופא מיד  ‰במקרה של מגע עם
העור ,הסר בגדים החשודים כמזוהמים שטוף היטב במים ובסבון ופנה לרופא מיד.
 ‰במקרה של בליעה שטוף את הפה .שתה הרבה מים ,פנה מיד לרופא והצג
בפניו תווית זו .אין להכניס מאומה לפיו של אדם מחוסר הכרה.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה:
.04-7771900

)Basagran_1L_lft, size: 23x14.5cm (back

תשים
מכ

בזאגרן

®

بزاجران | Basagran
תרכיז נוזלי

S.L

קוטל עשבים להדברה בררנית של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת העשב
והגידול בחיטה ,אפונה ,אגוזי-אדמה ,בצל ,שעועית ופרחים
מכילBentazon 480 g/l :
דרגת רעילות III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם :לא מסווג

לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/97 :ה"צ455/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מיוצר ע"י :חברת BASF Agro
® סימן מסחרי רשום של חברת  ,BASFגרמניה
משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
טל'6577577 :־www.adama.com/mcw .03

Makhteshim

מכיל 1 :ליטר

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

קוטל עשבים

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

HRAC K1

תאריך ייצור

Production date

מס' מנה

.Batch No

עדכון תווית03/17 :

מק"ט0191710 D/201703 :

סריקה
לאיתור שימוש

