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אוויסקט-S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל-קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר 
הפעיל מבוסס על הרעלן הטבעי Nereistoxin, המופק מתולעים ימיות. אוויסקט-S נקלט בעלווה 

ובשורשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה.
אוויסקט-S קוטל בוגרים ורימות של מנהרנים וכן בוגרים של כנימת עש הטבק. הפגיעה ברימות 

המנהרנים חלה לאחר 48-24 שעות ממועד היישום. בוגרי המנהרנים ובוגרי כנימת עש הטבק אשר 
נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר. 

התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. אין לרססו סמוך רעילות לדגים:
לבריכות דגים או למקורות מים.

בתנאי השימוש המומלצים, התכשיר אינו פוגע בדבורים.רעילות לדבורים: 

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

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

שילובים: בפרחים )חוץ מורדים(: ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים הבאים: רובראל א״ר, קרטה 
ת״מ . אטברון ח״מ. כמפורט בתוויות האריזה שלהם. בירקות: ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים 

הבאים : דלסן א״ר, סיסטאן ת״מ, מנצידן 80% א״ר, מנקור א״ר. 

הוראות שימוש: 

המינון או הריכוז המזיקהגידול
ונפח התרסיס

ריסוסים חלופיים 
ומירווח בין 

הריסוסים

יישום 
אחרון 

לפני 
אסיף/
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פרחים*: 
גיבסנית, חרצית, 

מטריקריה, אסטר, 
פלוקס, אגרטום, 

סולידאסטר, ורדים 
מהזנים*: מרצדס, 

גבריאלה, יגואר, 
שמפיין, פרסקו

מנהרן 
החממות, 

כנימת עש 
הטבק

100-70 ג’/ד’ )בהתאם 
לרמת הנגיעות( בנפח 
תרסיס: 100-40 ל’/ד’ 

כנדרש לכיסוי נוף 
הצמחים או 0.1% 

מנפח התרסיס בריסוס 
בנפח תרסיס מעל 

ל-100 ל’/ד’

מחשש להיווצרות 
תנגודת ומטעמי 

בטיחות לגידולים 
אין לרסס אוויסקט 
ברציפות, אלא יש 

לנקוט גישה של 
ריסוסים חלופיים 

בתכשירים אחרים 
מומלצים.

בהתחשב באמור 
לעיל, אפשר 

לחזור ולרסס 
שנית באוויסקט 

רק בחלוף 14 יום 
לפחות.  

-

ירקות חסויים*: 
עגבנייה, מלפפון, 

מלון. 
ירקות בשטח הגלוי: 

תפו’’א, עגבנייה, 
פלפל, מלפפון, 

אבטיח, מלון, 
קישוא, כרוב, 

כרובית, שעועית, 
אפונת שלג

מנהרן 
החממות, 

כנימת עש 
הטבק

100-70 ג’/ד’ בהתאם 
לרמת הנגיעות  בשטח 

החסוי: בנפח תרסיס 
של 100-40 ל’/ד’ 

כנדרש: לכיסוי נוף 
הצמחים או 0.1% 

מנפח התרסיס בנפח 
תרסיס מעל ל-100 

ל’/ד’. בשטח הגלוי: 
בנפח תרסיס 40-20 

ל’/ד’

14 יום

מנהרן כרפס
החממות

70 ג’/ד’ בנפח תרסיס 
100-40 ל’/ד’

חובה  משתנים,  גידול  ובנוהגי  הגידול  בתנאי  וכן  זנים  בתחלופת  הקיימים,  הזנים  במיגוון  *בהתחשב 

על המשתמש לבחון בקנה מידה מצומצם את בטיחות התכשיר לצמח וכן לבחון מראש את בטיחות 

השילובים המפורטים. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 91/ה”צ/1160.  מס’ או”ם: 2558.

Evisect-s  / אוויסקט  / اڤیسكت
Thiocyclam-Hydogene Oxalate 50% :אבקה מסיסה, מכיל 

קוטל חרקים בפרחים ובירקות
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