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)EC( תרכיז מתחלב
קוטל עשבים דגניים בחיטה

כללי: טופ-גן הינו קוטל עשבים בררני המיועד להדברת עשבים דגניים בחיטה. התכשיר מכיל תערובת של שני חומרים 
פעילים, קוטל עשבים ומגביר הבררנות ביחס של 1:4. 

לתכשיר פעילות סיסטמית והינו מיועד לטיפול לאחר הצצת העשבים. השפעת התכשיר מתחילה תוך 1 – 2 ימים מריסוס. 
העלים הצעירים מצהיבים ומתים ראשונים לאחר מכן מתים העלים המבוגרים בהדרגה. משך ההדברה בין 3 – 6 שבועות.

התכשיר אינו פעיל דרך הקרקע ולפיכך עשבים שיציצו לאחר הטיפול, לא יפגעו.
טופ-גן יעיל בהדברת שיבולת שועל, מיני חפורית וזון אשון.

התכשיר ניתן ליישום מהאוויר ומהקרקע.

אופן היישום:

הערות:
/1 - בזן בית השיטה עלולה לעיתים להופיע הצהבה החולפת תוך 4-3 שבועות מהריסוס ללא פגיעה ביבול. אין לרסס עם קוטלי 

רחבי עלים בזן זה.
* לשם השגת הדברה מיטבית ולהקטנת התחרות של העשבים בחיטה רצוי לרסס עד גמר הסתעפות.

נפח תרסיס:
• בריסוס מהקרקע: 20-10 ליטר/דונם

• ריסוס מהאוויר: 5-3 ליטר/דונם.

+ Clodinafop-Propargyl מכיל : 100 גרם בליטרCloqintocet mexyl )25 גרם בליטר מגביר בררנות )סייפנר
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אופן ביצוע: יש לדאוג לכיסוי מרבי ולפיזור אחיד של טיפות התרסיס. 
יש לרסס עם דיזות מניפה מסוג טי-ג'ט המיועדות לריסוס עשבייה . אין להשתמש בדיזות מווסתות אוויר הגורמות לכיסוי לקוי.

שילובים:
טופ-גן נבדק עם התכשירים הבאים בלבד, )בכפוף לתווית התכשיר המשולב(: 

אור/אורורה, מונדיאל/דרבי, לוטוס ודופלוזן.
אין לרסס ברוח שעוצמתה 5 מ'/ שנייה ויותר. יש למנוע רחף התרסיס לשדות שכנים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 12 שעות.

אזהרות לאדם:
מזיק בבליעה. עלול לגרום לנזק חמור במגע עם העיניים והעור. מגרה במגע עם העור והעיניים וגורם לריגוש בעור. 

ישנן הוכחות מוגבלות להשפעה מסרטנת.

סכנות לסביבה: 
•   התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.

)III(מסוכן לבריאות דרגת רעילות: 
מס' או"ם: 3082

מספר רישיון הגה"צ: 2009/ה.צ./1966

אריזות: 1, 5 ליטר

חלים, מאגרים, לבריכות דגים ושדות מעובדים.מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נ
•   אינו רעיל לדבורים.
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