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לשימוש בפרדסים ושטחים לא חקלאיים

כללי: הנטר נקלט ע"י מערכת השורשים של העשבייה ונע באופן סיסטמי בצמח. הפעלתו חלה לאחר הצנעתו ע"י גשם או 
השקיה. סימני הפגיעה אינם מיידים. הנטר משתייר בקרקע זמן רב. מידת השאריתיות מותנית במינון, בסוג הקרקע, בצורת 

ההשקיה וכמויות המים. התכשיר עלול להותיר שאריות לזמן ממושך ויש לקחת זאת בחשבון בעת היישום ולקראת ייעוד 
הקרקע – לאחר עקירת פרדס המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.

אופן היישום:
פרדס:

א. הדברת עשבים חד-שנתיים )חורפית או קיצית( בכל הזנים למעט באשכוליות אדומות )סטאר רובי או סנרייז( ובפומלו, 
בהם ניתן לרסס החל מגיל 5 שנים במינון עד 100 גרם לדונם.

*שילוב של התכשיר במינון הנ"ל עם מונעי הצצה )כגון תכשירי דיורון( משפר את יעילות ההדברה על עשבייה חד שנתית 
הגבוהה מ-15 ס"מ.

ב. הדברת עשבים רב שנתיים

*מצב היבלית בעת הטיפול: היבלית חייבת להיות במצב צימוח נמרץ, נוף רענן ובלתי פגוע
)יובש, קור, מחלות עלים וצריבות(. יש להימנע מריסוס יבלית בפריחה, במצב זה רצוי לכסח או לתחח ולרסס רק עם 

התחדשות הנוף.
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גיל העצים: טיפול במינונים הדרושים להדברת עשבייה רב-שנתית מותר בעצים שניטעו כמורכבים וחלפו 24 חודשים מעת נטיעתם 
והתפתחותם תקינה ואופיינית לגילם.

תמכים: יש לחכות 5 חודשים מיום הרכבתם ועד למועד הריסוס. הרכבת תמך אפשרית 4 חודשים לאחר השימוש בתכשיר בקרקע 
משובשת ביבלית ומיועדת לשינטוע, אפשר לרסס עד 10 חודשים לפני הנטיעה.

מועד הטיפול: יקבע ע"פ מצב העשבייה בעת היישום. עשבייה רב-שנתית רצוי לרסס בחודשי האביב והקיץ.
השקיית הפעלה: 5-2 ימים לאחר הריסוס, יש להמטיר כ- 20-30 מ"מ )30-20 קוב לדונם מומטר( ולאחר מכן להמשיך את ההשקיות 

כמקובל.

הדברת עשבים:
לאורך פסי רכבת וצידי דרך בינעירוניות.

שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות.
מאחר שהתכשיר מחייב הפעלה ע"י מים, רצוי בחודשי החורף לפני גשם או להפעילו ע"י המטרה.

במקומות שבהם ניתן להפעיל מערכות המטרה אפשר לרסס את התכשיר גם בעונת הקיץ.

**במינונים אלה ישמש התכשיר גם כמונע הצצה של עשבייה חד שנתית.
בטיחות לגידולים חקלאיים: אסור לרסס הנטר בגבול בית השורשים של גדולים חקלאיים ויש להתרחק לפחות 10 מטר ממשברי רוח.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אזהרות לאדם: 
• התכשיר רעיל בבליעה.

• התכשיר מזיק במגע עם העור.
• התכשיר עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.

סכנות לסביבה: 
• התכשיר לא רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל לציורים ימיים ובעל השפעה ארוכת טווח לסביבה הימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
• אין להאביס בע"ח בצמחים שטופלו בתכשיר.
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