
המינוןהעשביםמועד  הגידול
הערות)גרם לד׳(

קדם   זריעה   או   סמוך   לאחר  חיטה
 הזריעה  ) קדם   הצצה ( 

רחבי   עלים ,  מיני   חפורית  
1.5 וזון * 

חיטה   
חיטת   דורום

אחר   הצצה   החל   משלב   של  
 2   עלים   ועד   התארכות   פרק  

 ראשון
1.5רחבי   עלים

בתוספת   משטח   BB5   בריכוז 
0.15%  -0.2%    או   משטח   נוניוני   אחר  

 בריכוז  0.5% - 0.25% 

טבלת הוראות שימוש

אריך עדכון: יוני 2016
ת

 קוטלי 
עשבים

שילובים: 
ניתן   לשלב   אמבר   עם   טופיק ,  ברומינל ,  אלבר   סופר ,  או   אקספרס   ותכשירי   גלייפוזאט .    

יש   להתחשב   גם   במגבלות   ואמצעי   הבטיחות   המפורטים   של   החומר   המשולב . 

כללי: אמבר   הוא   קוטל   עשבים   ברירני   לחיטה ,  המתאים   לטיפול   קדם - הצצה   ואחר - הצצה .  הוא   מיועד   למניעת   הצצה  
 של   עשבים   חד - שנתיים   רחבי   עלים ,  חפורית   וזון ,  ולהדברת   רחבי   עלים   קיימים .  החומר   נקלט   בעשבים   הן   דרך  

 מערכת   השרשים   והן   דרך   העלווה . 

  * הצצת   מיני   חפורית   וזון   תימנע   כאשר   עדיין   לא   חלה   נביטה   של   גרגרי   הדגניים . 

גידולים   במחזור : 
 פעילותו   של   אמבר   בקרקע   ממושכת   ביותר .  לפיכך   אין   לטפל   בו   אלא   בשדות   חיטה   שיזרעו   בחיטה   

 או   באפונה   בחורף   העוקב   ללא   גידול   ביניהם  ) למעט   תירס (.  או   שיושארו   ללא   גידול   עד   לאחר   החורף   העוקב .  
לאחר   מכן   ניתן   לזרוע   בהם   כותנה ,  או   עגבניות . 

יש   להבטיח   פרק   זמן   של   לפחות   11   חודש   בין   הריסוס   באמבר   לבין   זריעת   אפונה , בתנאי שירדו 350 מ"מ גשם.  

לגבי   זריעת   תירס   לאחר   אמבר : 
 תירס   מתוק    –    לפחות   5   חודשים   בין   מועד   יישום   אמבר   לבין   מועד   זריעת   התירס , 

 ובתנאי   שירדו   לפחות   600   מ " מ   גשם . ) בזנים   ג ' ובילי ,  A995   ודינסטי (. 
 תירס   מספוא    –    לפחות   5   חודשים   בין   מועד   יישום   אמבר   לבין   מועד   זריעת   התירס ,  ובתנאי   שירדו   לפחות   350   מ " מ   גשם .  

אם   לא   ירדה   כמות   הגשם   הדרושה ,  יש   להשלימה   ע " י   המטרה   ולהמתין   חודשיים   נוספים   ממתן   ההשקייה   ועד   לזריעה . 

 triasulfuron 75% :מכיל

B :קבוצה

אריזה : 120 גרם

להדברת   עשבים   בחיטה
רשיון   האגף   להגנת   הצומח   מס ':   89/ הצ /1025 

גרגרים רחיפים

أمرب
Amber 75 WG

אמבר 75 ג״ר

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
לפיתוח


