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וכן בהדברתם בשלבים מוקדמים שלאחר הצצתם. התכשיר  סינבר פעיל במניעת הצצה של עשבים 

נקלט בעיקר ע''י מערכת השורשים ונע באופן סיסטמי אל אתר הפעולה - העלים. הפעלתו חלה רק 

לאחר הצנעה בגשם או בהמטרה. מסיסותו של התכשיר במים גבוהה יחסית. באדמות קלות, בתנאים 

של השקיות תכופות, הוא עלול להישטף לעומק. בחלקות המושקות בטפטוף עלול התכשיר להידחק 

לשולי אזור ההרטבה של הטפטפות, ובכך תיפגם פעילותו השאריתית במניעת הצצה. בתנאים אלה 

ליישמו רק לאחר הצצת העשבים. הפעלת התכשיר תיעשה בכל מקרה בגשם או בהמטרה.  מומלץ 

סינבר יעיל בהדברת מיגוון רחב של עשבים חד-שנתיים, רחבי-עלים ודגניים, כגון: מיני ירבוז, כוכבית, 

חלמית, עוקץ העקרב האירופי, לשישית הצבעים, קייצת, גדילן, ברקן, מיני סוככיים, מיני מצליבים, כף 

אווז, סלק מצוי, זון אשון, זיפן מצוי ועוד.

אסור לרסס סינבר בגבול בית השורשים של גידולי תרבות בטיחות לגידולי תרבות שכנים:

שכנים, הקפד על שמירת מרחק בטחון של 5 מטר לפחות.

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים.רעילות לדגים:

התכשיר אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

מותרת לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.כניסה מחדש לשטח המטופל:

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

גידולים עוקבים במחזור: סינבר הינו תכשיר שאריתי. אי לכך יש להימנע מזריעה או משתילה של כל 

גידול תרבות אחר חוץ ממנטה או גיבסנית, בטרם חלפו שנתיים ממועד הריסוס האחרון בסינבר.

הוראות שימוש: 

המינון מועד היישום 

)גר’/ד’(

נפח 

התרסיס 

)ל’/ד’(

הערות

עשביה חד-שנתיתהגידול

מנטה : לאחר 

השתילה וקליטת 

השתילים ו/או 

לאחר הקציר

קדם הצצה או אחר 

הצצה, כאשר גובה 

העשבים לא עולה 

על 15 ס’’מ.
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1. הפעלת התכשיר 

תיעשה ע’’י גשם או 

ע’’י המטרה לא יאוחר 

משבועיים לאחר 

הריסוס.

2. אין לרסס כאשר 

הגידול נמצא בעקה 

כלשהי.

3. אפשר לרסס סינבר 

במנטה לא יותר 

מפעמיים בשנה.

4. בגיבסנית ניתן לרסס 

סינבר גם לאחר שהשטח 

רוסס ברונסטאר בטיפול 

קדם-שתילה או לאחר 

הגיזום.

גיבסנית:

שתילה חדשה: 

החל מ-3 

שבועות לאחר 

השתילה ועד 

תחילת פריחה. 

בגיזום: מיד 

לאחר הגיזום 

ועד לתחילת 

פריחה 

אחרי הצצת 

העשבים, כאשר 

גובהם לא עולה על 

15 ס’’מ. בקרקע 

כבדה אפשר לרסס 

עוד לפני הצצת 

העשבים.
75-5050-20

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 86/ה”צ/940. מס’ או”ם:3077.  

Sinbar  / סינבר  / سینبار
Terbacil 80% :אבקה רטיבה, מכיל

1קוטל עשבים שאריתי, בררני במנטה ובגיבסנית
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