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בחיטה,   רחבי-עלים  עשבים  להדברת  ומיועד  אוריאה,  הסולפוניל  לקבוצת  שייך  אקספרס  התכשיר 

בשעורה ובשיבולת-שועל, בטיפול אחר הצצה. אקספרס PX נקלט בעיקר דרך העלווה של עשבי-הבר 

ומוסע בצמח אל הרקמות הקודקודיות, שהן אתר פעולתו. השפעתו באה לכלל ביטוי בעיכוב צמיחה 

PX, המופעל על-ידי גשם או על-ידי  ובתמותה. תהליך זה מושלם בתוך שבועיים-שלושה. אקספרס 

המטרה, נקלט גם דרך מערכת השורשים של עשבי-הבר ומעכב התפתחות של נבטים צעירים רגישים. 

במחזור  שונים  גידולים  זריעת  המאפשרת  יחסית,  קצרה  שאריתית  בפעילות  מאופיין   PX אקספרס 

אחרי חיטה, כמפורט להלן.

ובצל, אמצעי זהירות בעת הריסוס :  תפוח-אדמה  לשדות  בסמוך  התכשיר  את  לרסס  אין 

צמחי  לעלוות  המגיעות    ,PX אקספרס  של  מיזעריות  כמויות 

תפוח-אדמה עלולות לגרום להיסדקות הפקעות. אין לרסס את 

התכשיר ע”ג שדה הנמצא בתנאי עקה.

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק רעילות לדגים: 
ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים 

ולמקורות מים.

התכשיר אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים: 

רק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות הגידול כניסה מחדש לשטח המטופל: 
התרבותי.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

PX מותר לשימוש בכלי היישום המומלצים לריסוס קוטלי עשבים, בריסוס קרקע ובריסוס  אקספרס 

מהאוויר בנפחי התרסיס הבאים: 

מהקרקע: 30-10 ליטרים לדונם

מהאוויר: 5 ליטרים לדונם

כאשר  הקטילה  תחום  להרחבת  התכשירים(:  בתוויות  להמלצות  )בכפוף  בלבד  בחיטה  שילובים: 

אוכלוסיית העשבים מגוונת, נ׳תן לשלב אקספרס 1.5-1.0 ג'/ד׳ עם אחד מהתכשירים הבאים: תכשירי 

לגרום  עלולה  לאקספרס  ברומוקסיניל  תכשירי  )הוספת  סמ''ק/ד׳   75 עד  של  במינון  ברומוקסיניל 

)במועד  סמ''ק/ד'   200 עד  של  במינון  סופר  אלבר  החיטה(,  בצמחי  זמני  ולעיכוב  חולפת  להחוורה 

המתאים לריסוס אלבר סופר בחיטה(, אורורה ג"ר במינון של עד 4 גר'/ד', אורורה טורבו ג"מ במינון של 

עד 50 ג׳/ד', לוטוס ת"מ במינון של עד 12 סמ"ק/ד', דופלוזן ת"נ במינון של עד 100 סמ״ק/ד'.

המפורטות  והמגבלות  השימוש  להוראות  בהתאם  ייעשה  הנ"ל  התכשירים  עם   PX אקספרס  שילוב 

בתווית האריזה של כל תכשיר ותכשיר. 

ממועד  חודשים   4 בחלוף  לזרוע  ניתן  ואבטיח  אגוזי-אדמה  תירס,  כותנה,  במחזור:  הבאים  גידולים 

. PX הריסוס באקספרס

גזר ותפוח אדמה ניתן לזרוע בחלוף 6 חודשים ממועד הריסוס. גידולים אחרים ניתן לזרוע בחלוף 12 

חודשים ממועד הריסוס.

גשמים לאחר היישום: גשמים היורדים בחלוף שעתיים ממועד היישום אינם פוגמים ביעילות ההדברה 

. PX של אקספרס

לתכשירים  סבילות  או  עמידות  שפיתחו  עטורה  חרצית  של  אוכלוסיות  התגלו  הנגב  באיזור  עמידות: 

מעכבי ALS. בשדות משובשים בחרציות יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית 

העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה )כגון: שילוב קוטלי עשבים מקבוצות אלה עם תכשירים 

בעלי מנגנון פעולה שונה(.

הוראות שימוש: 

הגידול ומועד 
היישום 

העשבים 
המודברים

מועד הטיפול–  
גיל העשבים

המינון 
)ג’/ד’(

הערות

חיטה רכה 
וקשה, 

שעורה, 
לאחר הצצה

שבולת שועל 
מהזנים:
סאיה 2, 

סאיה 4, בגיל 
6-2 עלים

עשבים בעלי 
רגישות 
גבוהה*

תוספת משטח בחיטה 6-21.5 עלים
ושעורה בלבד: לשיפור 

ההדברה של עשנן, חרצית, 
קחוון, ציפורני-חתול, 

קורטם, גדילן וברקן. מומלץ 
לשלב משטח סיבה בריסוס 

קרקע ובריסוס מהאויר 
בריכוז 0.1%. הוספת משטח 

לאקספרס בעיתוי מוקדם 
עלול לגרום להחוורה חולפת 
ולעיכוב זמני בצמחי החיטה.

עשבים בעלי 
רגישות 

בינונית **

4-22 עלים

עשבים 
רגישים 
בשלבים

מאוחרים***

2עד שלב פריחה

*עשבים בעלי רגישות גבוהה: מצליבים )למעט צנון מצוי ושלח שרגישותם בינונית(, סוככיים, סלק 

מצוי, כף אווז, אמיך קוצני, קדד, פול, טופח, משנצת, תלתן, אספסת, בקיה, ארבע כנפות, גרגרנית, 

סביון, קחוון, ציפורני-חתול, צפורנית, פרג, כוכבית, נזמית, סרפד, מרגנית, בר-גביע, ענבי־שועל, דטורה, 

חמציץ.

** עשבים בעלי רגישות בינונית: חלמית, מעוג, צנון מצוי, שלח, עשנן, דרדר, קורטם, גדילן, ברקן, 

ספיח חמנית, חרצית )ראה פיסקת עמידות(. 

*** עשבים אשר נמצאו רגישים לאקספרס PX גם בשלבי התפתחות מאוחרים: סלק מצוי, כף אווז, 

קדד, אמיך קוצני, חרדל, קחוון.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 11/ה”צ/1962. מס’ או”ם: 3077.

Express PX  / إکسبریس /  PX אקספרס
Tribenuron Methyl 75% :גרגרים רחיפים, מכיל

100קוטל עשבים רחבי-עלים בררני בחיטה, שעורה ושיבולת שועל
גרם
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