
אופן היישום בספרון המצ"ב
בגמר השימוש

ניקוי ציוד הריסוס: לשטוף את ציוד הריסוס משאריות החומר מיד לאחר השימוש 
ולהקפיד שמי השטיפה או שאריותיהם לא יזרמו בין במישרין ובין בעקיפין אל מקורות 
מים, בריכות דגים או לשדות מעובדים. לא ירוקן אדם ולא יגרום לכך שירוקנו תכשירים 
או שארויותיהם ממתקן הריסוס, מיכל איסוף או ממתקן אחר אל מקוקות מים בין 
במישרין ובין בעקיפין. במידה ונפח מתקן הריסוס גבוהה מ- 150 ליטר, לא יעשה 

ריקון ושטיפה כאמור אלא ניקוי במתקן שטיפה.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל 
המים  ומקווי  מקורות  ואל  דגים  בריכות  אל  הקרקע,  אל  אחר  ממתקן  או  איסוף 
למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: 
ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת 

חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס, יש לרחוץ ידיים וחלקי הגוף שנחשפו 
לתרסיס ולהחליף בגדים. אין להשתמש שנית בבגדי העבודה בטרם כובסו. יש לכבס 

את בגדי העבודה בכביסה נפרדת.
מועד כניסה מחדש לשטח: 12 שעות לאחר הטיפול ניתן להיכנס לשטח.

נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ  לאחסן את התכשיר במחסן  אחסון: 
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד 

בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
טיפול בתכשיר שנשפך : חומר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון 

הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה.
טיפול באריזות ריקות : הקפד על הרקת האריזות עד תום. שטוף 3 פעמים עם 
מעט מים והוסף למרסס. אחר כך קרע את האריזות לבל תשמשנה לכל מטרה 

אחרת והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה : במקרה של חשד להרעלה כתוצאה משימוש בלתי נכון בתכשיר, 
יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית על ידי 
רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילות והקאות. במקרה של 
ולפנות  ומאוורר  מוצל  במקום  ולהשכיבו  הצח  לאוויר  הנפגע  את  להוציא  בליעה 
לרופא. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום העור, יש 
להפשיט את הבגדים ולשטוף היטב את המקום הנגוע במים וסבון. במקרה של זיהום 
15 דקות ולפנות לרופא יש להביא את  העיניים, יש לשטוף במים זורמים במשך 

תווית התכשיר לרופא המטפל.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות בית חולים רמב“ם. 

טלפון: 04-7771900.   

כללי: סלקט סופר קוטל עשבים דגניים לאחר הצצתם. להדברה יעילה רצוי לרסס 
על עשבים רעננים בגובה של 5-20 ס"מ ולפני התפתחות תפרחת. התכשיר אינו 
פוגע בגידולים רחבי עלים, אולם אין לרסס גידול תרבותי המצוי בתנאי עקה. לתכשיר 
חלקי  לכל  ומגיע  השורשים  אל  המרוססת  מהעלווה  נע  והוא  סיסטמיות  תכונות 
הצמח התת קרקעיים. סימני ההדברה מופיעים כעבור שבוע עד שלושה שבועות 
לאחר הריסוס, בהתאם לגודל הצמחים, ו/או בהתאם לעונה. בדגניים רב שנתיים, 
עם הופעת לבלוב חדש של הדגניים, מטפלים שנית. גשם או המטרה מספר שעות 

לאחר הטיפול לא יפגעו ביעילות ההדברה.
עשבים מודברים: דגניים חד-שנתיים: זון, חפורית, שבולת שועל, מיני שעורת בר, 

מיני זיפן, אצבען מאדים, דוחנית, סיסנית וספיח חיטה. 
דגניים רב שנתיים: דורת ארם צובא (קוצאב), יבלית ופספלום.

הוראות שימוש:
אזהרות: מסוכן בבליעה. התכשיר עלול להזיק לעיניים.

יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים,  בעת טיפול עם החומר המרוכז  זהירות:  אמצעי 
יש  והגנה על השיער.  וכובע לכיסוי  סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות 
להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת 
EN-140) עם מסנן (תקן  הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסיכת חצי פנים (תקן 

.(EN-166 תקן) ומשקפי מגן ABEK-P  מסוג (EN-14387
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש לחבוש גם מסיכת נשימה. אין לשתות, לאכול או 

לעשן בזמן הטיפול.
רחף של התרסיס  מנע  רוח.  יש  כאשר  לרסס  אין  הריסוס:  בעת  זהירות  אמצעי 
לשדות ולגידולי תרבות שכנים לבריכות דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על 
גידולים הסובלים מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת 

כלשהי.
סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך 
טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל 

לדבורים. 

עמידות: באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות 
או סבילות לתכשירים מעכבי ACCase. בשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט באמצעים 
המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה. בכל 
מקרה שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות כאמור, יש 

להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה. 
סלקט סופר בתנאים מסויימים עלול להותיר בקרקע  גידולים עוקבים במחזור: 
שאריות בנות משמעות לגידולים עוקבים במחזור. שאירותו של סלקט סופר גדולה 
יותר בקרקעות בסיסיות (pH 7.5 ומעלה), עניות בחומר אורגני, באיזורים מעוטי 

משקעים ומיוחד בשנים שחונות.
עקב חשש מפעילות שאריתית של סלקט בקרקע, אין לזרוע דגנים בשטח שטופל 
בתכשיר סלקט עד חלוף חודשיים ממועד הטיפול. כל יתר גידולי הר"ע ניתן לגדל 

באופן מידי במחזור.

אופן השימוש: בגידולי מספוא אין להאביס בעלי חיים עד תום
8 שבועות מיום היישום בתכשיר. 

הערות:
* אין לרסס גידולי תרבות מוקדם מגיל עלה אמיתי ראשון.

* אין לרסס יותר מפעמיים בעונה תכשירים מאותה קבוצה.
* אין לרסס גידולים חסויים (בתוך מבנים כגון: חממות, בתי רשת,

   מנהרות עבירות וכ“ד).

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל 
ושמים את כמות סלקט סופר הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול. 
יש להקפיד בעת ריסוס התכשיר להשתמש בציוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים, 

הציוד חייב להיות במצב תקין ומכויל.
לנער היטב לפני השימוש.

ممنوع رش احملاصيل املغطاه ، مثل البيوت البالستيكيه، البيوت املغطاه بشبكه
ظل، االنفاق البالستيكيه

2/12/19



תנאי מכירה:  אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות 
המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. 
אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות 
בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה 
האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה 
עלינו. בשטחים עם אוכלוסיית מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות, היצרן/או המשווק לא יישאו באחריות 
את  לצפות מראש  ניתן  כיוון שלא  לא מספקת,  כתוצאה מהדברה  להיגרם  העלולים  לנזקים  כל שהיא 

התפתחות העמידות והתפשטותה.
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