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)SC( תרכיז רחיף
קוטל עשבים

להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה, שיבולת שועל ושעורה

כללי: מטרו הינו תכשיר בררני להדברת עשבים בתפו"א, גזר ועגבנייה שתולה בשטח פתוח.
 מטרו פועל על מיני עשבים דגניים, רחבי עלים וחד שנתיים עד גובה 5 ס"מ ומונע את הצצתם לאחר הפעלה.

עשבים עמידים לטריאזינים יהיו עמידים לתכשיר.
בין העשבים המודברים: מיני ירבוז )למעט ירבוזים עמידים, התכשיר עובד טוב בעיקר על ירבוז שרוע(, רגלת הגינה, מיני כף 

אווז, מצליבים )חרדל השדה, טוריים, צנון, שלח(, חלמית, עוקץ עקרב, אמיתה גדולה, עשנן, אמיך קוצני, קייצת מסולסלת, 
חיטה, שיבולת שועל נפוצה וזון אשון.

  

אופן היישום:

/1 נבדק בתפו"א בזנים: מונדיאל, ניקולה, קארה, דזירה, נייטה, אלדין, רוזנה, דיטה, אקסוויזה, אלפא+יהלי.

     אסור לריסוס בתפו"א בזנים: אקסודוס, בלנקה, מירקה, דראגה, מונה-ליזה, מרי ספייפר ווינסטון.

/2  נבדק בגזר בזנים: פרסטו, ננקו, ניירובי.

LRT-3517, 5811 ,9780 :3 נבדק בעגבניה בזנים/

Metribuzin מכיל : 480 גרם/ליטר

אזור תעשיה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040
מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
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שילובים: 
בתפוח אדמה ניתן לשלב עם לירון או עם לינורקס.

בעגבניה, ניתן לשלב עם טיטוס במינון 5 גרם לדונם.
בכל שילוב יש לפעול בכפוף להוראות התווית של התכשיר המשולב.

הערות לטיפול: 
• אין לרסס בזמן שינויים במזג האוויר, סמוך או לאחר גשם, ימים סגריריים, מעוננים,

   קרים או בזמן מעבר פתאומי למזג אוויר חם. יש להמתין יומיים להתייצבות מזג האוויר.
• יש לרסס רק שהצמחים במצב טוב.

• לשם הפעלת התכשיר, יש להשקות את השטח לאחר הריסוס ב-30 קוב/דונם. לייעול ההדברה על עשבים קיימים,
   מומלץ לדחות את ההשקיה ליומיים לאחר הריסוס.

• יעילות מרבית תתקבל כשהעשבייה אינה עולה על גובה 5 ס"מ. 

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אזהרות לאדם:
• התכשיר רעיל בבליעה ובמגע עם העור.

• התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
• החומר הפעיל עלול להשפיע על פוריות והתפתחות בחשיפה חוזרת.

סכנות לסביבה: 
• התכשיר מזיק לעופות ולחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית, אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.

• החומר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום, אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. ראה פרוט בתווית המוצר. 

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: 2902

מספר רישיון הגה"צ:  2011/ה.צ./4086

אריזות: 5 ליטר

• אינו רעיל לדבורים.
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