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כללי: תבור הינו קוטל עשבים משולב המכיל שני חומרים פעילים בררניים המשפרים את יעילות ההדברה . 
Oxyfluoren .1 נקלט על ידי העלווה ופוגע בפעילות האנזים PPO. הפגיעה בפעילות האנזים מביאה לפגיעה בממברנות התא בנוכחות 

אור ולתמותה. 
Propyzamide .2 הינו קוטל עשבים בררני מקבוצת האמידים. החומר הפעיל נקלט ע"י שורשי העשבים הרגישים וקוטל בעיקר צמחים 

ממשפחת הדגניים )בעלי ציצת שורשים(. לכן רטיבות נאותה באזור בית השורשים הכרחית להפעלתו.
העשבים המודברים ע"י תבור: התכשיר מופעל בהמטרה או גשם וימנע הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם למינון 

ולתנאי הסביבה )טמפרטורה, משקעים וכו'(: מצליבים, ברקן, גדילן, מרור הגינה, ניסנית, סביון, דושן, קוצן, קיצנית, בר גביע, נזמית, 
מרקולית, לשישית הצבעים, ענבי שועל, חלמית, מקור החסידה, רגלה, אמיך קוצני, סרפד, עשנן, דבקה, לשון הפר, סלק, חמציץ, כוכבית, 
ברוניקה ועשבים דגניים חד שנתיים כגון: שיבולת שועל, זון, שעורת העכבר, מיני חפורית, ספיח חיטה, סיסנית, עוקצר, שעורת הבולבוסין, 

ברומית וכוסאב הנובע מזרעים. 
השיבוש בסוככיים, בחבלבל ובירבוזיים יימנע לתקופה קצרה. טיפול בתבור יפחית שיבוש בקייצת. 

נבטי העשבים הקיימים הבאים יקטלו בריסוס בהתאם למינון המומלץ: ענבי שועל, חלמית, רגלה, לשישית הצבעים, נזמית, בר גביע, מרור 
הגינה, סביון, ברקן, גדילן, אמיך קוצני, סרפד, עשנן. 

להדברת עשבים גדולים יותר יש לשלב טייפון.

אופן היישום: 
למניעת הצצה יש לרסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס, הזזת או סחיפת הקרקע המטופלת יפחיתו את יעילות 

התכשיר במניעת הצצה. טמפרטורות חמות יקצרו את משך פעולת מניעת הצצה של התכשיר.
השקיית הפעלה:

תבור ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה בשיעור 20 מ"ק לדונם לפחות. יש להפעילו )בסתיו או בחורף(, לא יאוחר 
משבועיים לאחר הריסוס.

שים לב:
היזהר מהרטבת העלווה בעת הריסוס.

אין לרסס תבור בחממות ובמבנים סגורים.
אין לרסס תבור במטעים המיועדים לעקירה מחשש לפגיעה בגידול העוקב.

Oxyfluorfen מכיל : 275  גרם/ליטר
Propyzamide ו- 215 גרם/ליטר
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שילובים: להדברת עשבים קיימים הגדולים משלב 2 עלים אמיתיים,
יש לשלב עם טייפון בהתאם לתווית התכשיר המשולב.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 24 שעות. 

אזהרות  לאדם: 
• התכשיר מזיק בבליעה ובמגע.
• התכשיר מזיק במגע עם העור.

• התכשיר עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.
• החומר הפעילPropyzamide  חשוד כמסרטן.

סכנות לסביבה:
• התכשיר אינו רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל מאוד לדגים ולחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מגע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
• הזנת בעלי חיים ורעייתם בשטח שטופל בתבור אסורה.

• אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. ראה פרוט בתווית המוצר

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

מספר רישיון הגה"צ:  2011/ה.צ./4066

אריזות: 5  ליטר
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