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)SC( תרכיז רחיף
קוטל עשבים בגזר ותפו"א

כללי: לירון הינו קוטל עשבים שאריתי המונע הצצה של עשבים חד- שנתיים וקוטל במגע עשבים חד- שנתיים עד לגובה 
של 8-5 ס"מ )אינו מונע או מדביר קייצת, זון וסוככיים(. לירון  מתאים להדברה בררנית של עשבים לפני הצצתם ובמקרים 

מסוימים מתאים גם להדברת עשבים קיימים, ולכן ניתן להשתמש בתכשיר על שטח נקי מעשביה או על שטח שבו כבר החלה 
הצצת עשבים.

  

אופן היישום:

הפעלת התרסיס: התכשיר ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע"י 20 מ"מ גשם לפחות או המטרה של 30-20 קוב לדונם. 
יש להפעיל את התכשיר לא יאוחר מ-8 ימים לאחר הריסוס. לקטילת עשבייה קיימת יש לדחות את מתן ההשקיה עד לחלוף 

48 שעות ממועד הריסוס.

שילובים:
יש לקרוא בעיון את תווית החומר המשולב.

• בתפו"א קדם הצצה ניתן לשלב לירון עם מטרו או סנקור.

 Linuron מכיל : 500 גרם/ליטר

אזור תעשיה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040
מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
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אזהרה: אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים )שרב, קרה( או כשהגידול במצב של עקה )יובש, עודפי מים, פגיעה מקוטלי עשבים וכו'(.

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אזהרות לאדם:
• התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור.
• התכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה.

• החומר הפעיל בתכשיר חשוד כמסרטן ועלול להשפיע על הפוריות ועל התפתחות עובר. אסור לשימוש ע"י נשים בהריון ובגיל הפוריות.

סכנות לסביבה: 
• התכשיר רעיל לדגים ולחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

  יש למנוע הגעת התכשיר או מי השטיפה למקורות מים ובריכות דגים.
• מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים.

• החומר עלול לזהם מי תהום, אי לכך אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף.
פירוט ראה בתווית המוצר. 
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