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כללי: התכשיר רקס מונע הצצתם של מינים רבים של עשבי בר חד-שנתיים קיציים וחורפיים.
התכשיר מופעל ע"י גשם או המטרה, נקלט ע"י שורשי העשבים הנובטים ומונע הצצתם. עשבים אשר הציצו טרם הפעלת התכשיר לא 

יפגעו, אלא עם שולב משטח או קוטל מגע.
העשבים מודברים:

עשבי חורף כגון: מיני סוככיים, מיני מורכבים, כף אווז, מיני חפורית, מיני זון ועוד. 
עשבי קיץ כגון: מיני ירבוז )אמרנטוס(, רגלת הגינה סולנום שחור ודגני קיץ כגון: אצבען מאדים, עוקצר, דוחנית השלחין, מיני זיפן, בת 

יבלית מיצרית, אלבסיני הודית, צינכורס, דורת ארם-צובא )קוצאב( הנובטת מזרעים.
רקס אינו מדביר שיבולת שועל בר ולחך.

 
אופן היישום:

1. בגידולי מטע הדרים גפן ועצי נוי. הריסוס יעשה מגיל שלוש שנים ומעלה ) משנה שלישית לנטיעה(.
     אין לטפל יותר מפעמיים בשנה באותו מטע.

)SC( תרכיז רחיף
קוטל עשבים

קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים
במטע, פרדס, כרם, עצי נוי ושטחי בור.

Diuron מכיל : 800 גרם בליטר
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אופן היישום למניעת הצצה בשטחים לא חקלאיים ומסביב למבנים:
הטיפול בתכשיר רקס מותר לפי הפירוט הבא:

• בשטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צימחי תרבות
• סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז

• לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות

הערה: אין לטפל בתכשיר רקס בתוך יישוב.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות 
המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אזהרות  לאדם: 
•  התכשיר מסוכן בבליעה. יש לנהוג בהתאם לאמצעי הזהירות והמיגון  הנהוגים בשימוש בתכשיר הדברה.

• החומר הפעיל Diuron חשוד כמסרטן ועלול לגרום לפגיעה באיברים פנימיים בחשיפה חוזרת וממושכת לחומר.

סכנות לסביבה:
• התכשיר אינו רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים. 

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

מספר רישיון הגה"צ:  2016/ה.צ./4335

אריזות: 5 ליטר.
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