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)SC( תרכיז רחיף
קוטל עשבים משולב

קוטל עשבים להדברת עשבים חד שנתיים ולמניעת הצצתם
במטע, פרדס ובשטחים לא חקלאיים

כללי: פרטנר הינו קוטל עשבים משולב המדביר עשבים קיימים ע"י פגיעה בעלווה הירוקה ומונע הצצת עשבים חד-שנתיים דגניים 
ורחבי-עלים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה. פרטנר משלב שני חומרים פעילים בעלי מנגנוני פעולה שונים המשפרים את יעילות 

הפגיעה בעשבייה קיימת ומניעת הצצה של עשבייה חד שנתית חורפית וקיצית. להגברת היעילות על עשבייה קיימת יש לשלב עם 
התכשיר טייפון.

 
אופן היישום: בכל הגידולים ניתן לרסס מתום שנתיים לאחר הנטיעה

נפח התרסיס: 50-30 ליטר/דונם בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.

הפעלת התכשיר: התכשיר ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה של 40-30 מ"מ.
הערות:

• ניתן לטפל שנית לאחר 4 חודשים מריסוס.
• אין לתת יותר משני טיפולים בשנה.

• התכשיר צורב צמחים, מנע רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות וגזעי עצים לא מעוצים וכן לכל צמחיה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים.
• מנע רחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.

• אין לרסס בחממות או במבנים סגורים.

Diflufenican 80 גרם בליטר + Diuron מכיל : 320 גרם בליטר

אזור תעשיה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040
מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
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טיפול בשטחים לא חקלאיים:

נפח התרסיס: 50-30 ליטר/דונם בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.
הפעלת התכשיר: התכשיר ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה של 40-30 מ"מ.

12 שעות. מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: 

אזהרות  לאדם: 
•  התכשיר מסוכן בבליעה. 

• החומר הפעיל Diuron נמצא חשוד כמסרטן. החומר עלול לגרום לפגיעה באיברים פנימיים בחשיפה חוזרת וממושכת.

סכנות לסביבה: 
• אינו רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים.
• החומר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום, אין ליישם תכשיר זה באזור שפלת החוף.

ראה פרוט בתווית המוצר. 

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

מספר רישיון הגה"צ:  2016/ה.צ/4334

אריזות: 5 ליטר

אין להכנס לשטח המטופל לפני חלוף
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