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קרא בעיון את התווית לפני השימוש

קוטל עשבים
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מכיל: 1 ליטר
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מס' מנה
Batch No.

תאריך ייצור
Production date

הייצור מיום  שנתיים  התכשיר  תוקף 

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים 
ואין באפשרותם  אולם מאחר  ביעילותו. 
לפקח על השימוש בו, אין הם  אחראים 
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם 
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי 
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

סריקה
לאיתור שימוש מיוצר ע"י: Sipcam, איטליה, עבור אדמה מכתשים בע"מ

משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה 

 www.adama.com/mcw  .03טל': 6577577־

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس لالستخدام المنزلي

  2,4-D-תרכיז מתחלב של חומצת
קוטל עשבים בררני להדברת עשבים 

רחבי עלים

מכיל: 335 גרם בליטר 2, 4 דיכלורו פנוקסי 
חומצת חומץ. 

דרגת רעילות: III – מסוכן לבריאות 
מס' או"ם: 3077 



Albar Super_1L_lft, size: 13x15cm

Albar Super® E.C  |  ת.מ  |  البر سوپر
אלבר סופר ®

2

Makhteshim

כללי: אלבר סופר קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים.
עשבים מודברים: אלבר סופר מדביר ביעילות צמחים רחבי עלים, אך אינו מדביר 
עשבים ממשפחת הדגניים. )חלמית - לא יאוחר משלב פנולוגי של 4-2 עלים(. יעילות 
הטיפול אינה נפגעת ע"י גשם היורד מספר שעות לאחר הטיפול, אך יש להמנע 

מריסוס אם צפוי גשם מידי. אין ליישם יותר משלושה טיפולים בעונה.
הוראות שימוש:

אזהרה: התכשיר מסוכן בבליעה, עלול לגרום לנזק חמור בעיניים  ולגירוי מערכת 
הנשימה והעור.

אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש וההכנה: בעת הטיפול בחומר המרוכז ובעת 
הריסוס יש ללבוש בגדי מגן, כפפות, מסכת מגן עם פילטר מסוג ABEK ומשקפי 
מגן. יש להימנע ממגע עם העור, העיניים והבגדים. אל תשאף את ענן התרסיס, 
אל תנקה סתימות בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה. אין לרסס בעת הרוח. אין 
לרסס על גידולי מאכל ומספוא מלבד אלה המצויינים בתווית. המנע מרחף לגידולי 
מאכל ומספוא שכנים. אל תשתה, אל תאכל ואל תעשן בזמן הריסוס. עם גמר 

הריסוס ולפני האכילה, שתיה או עישון, רחץ ידך במים חמים ובסבון.
אמצעי זהירות בעת הריסוס: קבע רצועת בטחון בלתי מרוססת ברוחב של 100 
מטר לפחות. עבוד במרסס גב או בלחץ נמוך וסמוך לפני הקרקע. אין לרסס אלבר 
סופר במרסס מפוח! הימנע מריסוס בעת טמפרטורות גבוהות במיוחד )מעל 28 
מ"צ( אל תרסס בעת שנושבת רוח. רחף התרסיס עלול לגרום נזקים קשים לגידולים 
סמוכים. הימנע מפגיעה בעלווה, בפרי או בגזע. רצוי לייחד מרסס נפרד לשימוש 
בתכשיר זה. אלבר סופר, עלול לפגוע בצמחי תרבות רחבי עלים כגון: גפן, כותנה, 

טבק, בננות ועוד. גם כשהוא מופיע בכמויות זעירות ביותר.
הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במחצית מכמות המים הדרושה, הפעל 
את מערכת הערבול, והוסף את כמות האלבר סופר המתאימה למיכל המרסס 

תוך כדי ערבול מתמיד.
הערה: בריסוסי חורף כשהטמפרטורות במים נמוכות  התכשיר עלול להתגבש. 

לריסוס מהאויר יש לקבל היתר מהשרותים להגנת הצומח. 
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אופן היישום:

 העשביםהגידול
המודברים

 ריכוז
 לריסוס
כתמים

 מיגון בסמ"ק
 לדונם לריסוס
בשטח מלא

הערות

 שטחים מרוחקים
 מצמחיה
תרבותית

 ינבוט, הגא,
 טיון, חבלבל,

 ארכובית ורחבי
עלים נוספים

-750

 יש להתחיל בריסוס
 הראשון על העשביה לא

לפני חודש מאי.
 הריסוס השני ינתן עם
התחדשות העשביה-

 בשלושה חודשים
מהריסוס הראשון.

 תפוח, אגס )1(
 )18 חודשים

 לאחר הנטיעה(

 חבלבל, טיון,
 פטל, ינבוט

 ורחבי עלים קשי
הדברה אחרים

1.0-0.5%400-300
 אפשר לרסס במשך

 כל תקופת הצימוח של
 החבלבל, סמוך לפריחה
 התוצאות טובות יותר.

 אפרסק, משמש
 )3 שנים לאחר

)1( הנטיעה(

 חבלבל, טיון,
 פטל, ינבוט
ורחבי עלים

1.0-0.5%400-300-

 פרדס )1(
 )18 חודשים

לאחר הנטיעה(

 חבלבל, טיון,
 פטל, ינבוט
 ורחבי עלים

נוספים
0.5-0.4%300-250-

 אבוקדו, גויאבה,
 שסק, אנונה )1(

)3 שנים מנטיעה(

 חבלבל, טיון,
 ינבוט, פטל
 ורחבי עלים

נוספים
אין לטפל לפני חודש יוני.220-180-

 שעורה )4, 2(
 )החל מהופעת
העלה החמישי(

 עשבים רחבי
-220-180-עלים

 עשביםחיטה )2 ,3 ,4(
200-רחבי עלים

 מועד הריסוס מראשית
 ההפרקה )כ-6-7

 עלים( עד שבועיים לפני
ההשתבלות.

)1( במטעים אין לרסס בזמן הפריחה.
)2( אין לרסס כאשר החיטה או השעורה נמצאים בעקה )יובש, קרה וכו'(. עקת יובש לפני

ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס עתודות המים בקרקע צריכות 
להספיק ל-3 שבועות. 

)3( בחיטה אפשר לשלב אלבר סופר עם קוורץ ת.ר.
)4( יש להיזהר במועד הריסוס בזנים אפילים המאחרים להפריק.
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 שילובים: ניתן לערבב אלבר סופר עם קוטלי עשבים כגון: אטרזין, סימזין, דיורון
 ודו קטלון. בתפוח, אגס, אפרסק, משמש, הדרים ואבוקדו, להדברת עשביה קיימת
 ניתן לשלב 1.5% אלבר סופר עם 1% ראונדאפ או טצ'דאון, בנפח תרסיס 20 ל'/ד'.
 להכנת שטחים המיועדים לדגני חורף בעונה העוקבת, ניתן לשלב 300 סמ"ק/ד'
 אלבר סופר עם 500-300  סמ"ק/ד' ראונדאפ או טצ'דאון. בחיטה ניתן לשלב עם

קוורץ. אין לשלב עם תכשירים אחרים.

בגמר השימוש:
הוראות לניקוי המרסס: אם אין אפשרות לייחד ציוד נפרד יש לדאוג לניקוי יסודי 

של המרסס מיד לאחר השימוש. הניקוי יעשה כלהלן:
1. שטיפת המרסס במים.

2. מילוי המרסס במים, בתוספת 1/2% סודה קאוסטית. )חשוב לשים לב להוראות
הזהירות שעל גבי תוית הסודה קאוסטית(.

3. הפעלת המרסס ל-10 דקות כדי למלא את הצנורות והמשאבה תוך כדי ערבול.
4. יש לחזור שוב על השטיפה לפי המפורט בסעיפים ב'-ג'.

5. יש לרוקן את המרסס. למלא את המיכל במים. הפעל את המרסס ל-10 דקות
כדי למלא את הצנורות והמשאבה במים תוך כדי ערבול.

בכל המקרים אין לשפוך את מי השטיפה על צמחי תרבות, אלא לתעלות ניקוז או 
מקומות בלתי מעובדים. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו 

שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים. 
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. 
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש 

לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. 
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף את התכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, 
ממיכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי 
המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת 
הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת 

הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:  בגמר הריסוס רחץ היטב את כל גופך במים וסבון 
ובחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

כניסה מחדש לשטח שרוסס )Re-Entry(: 48 שעות מהריסוס.
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אחסון: אחסן במחסן כימיקלים סגור ונעול הרחק ממזון לאדם וחי. אין לאחסן אלבר 
סופר בקרבה יתרה לחומרים אחרים במחסן. שמור את התכשיר באריזה מקורית, 
סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת 

התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה לאחר השימוש.
הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים, בעלי חיים 

ובני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו. 
טיפול בתכשיר שנשפך: יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף ללא מגע ידיים 
)באמצעות מטאטא ויעה(, תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, 

הינו כפסולת רעילה וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה. 
אין לעשות שימוש חוזר האריזה. 

סימני הרעלה: הסימנים מתבטאים בחולשה, בהקאות ושלשולים, כאבי ראש, כיווצי 
שרירים. במידה והנך חש באחד הסימנים הללו, פנה מיד לרופא. 

עזרה ראשונה: 
• במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים זורמים עם עיניים פתוחות במשך 15 דקות

לפחות ופנה מיד לרופא. 
• במקרה של נשימת ענן התרסיס העבר את הנפגע לאוויר הצח ופנה לרופא. 

• במקרה של מגע עם העור, הסר בגדים החשודים כמזוהמים שטוף היטב במים וסבון.
• במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.
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