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 (IV) דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: 2588 

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 91/ה"צ/1160
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולה: 1 ק"ג

 SP אבקה מסיסה
קוטל חרקים בפרחים ובירקות

Thiocyclam-Hydogene Oxalate 50% :מכיל

מס' סדרת ייצור :

מיוצר על ידי: Sanyo Yakuhin, יפן
עבור: Nippon Kayaku, יפן

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות 
אינה חלה  זו  אחריות  רגילים.  ובתנאי שימוש  להוראות  ניתן בהתאם  הוא  ורק כאשר  אך  התווית  גבי  על  המוצהרות 
במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים 
שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה 

או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

-לשימוש חקלאי בלבד לא לשימוש ביתי
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11.02.20  Evisect-S_1kg, size: 12.5x18cm_(side A)

כללי: 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 זבובי מנהרות וכן 
בוגרים של כנימת עש הטבק. הפגיעה ברימות זבוב 
המנהרות חלה לאחר 48-24 שעות ממועד היישום. 
בוגרי זבובי המנהרות ובוגרי כנימת עש הטבק אשר 
נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר 

משך פעילות קצר. 
אזהרות: התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.
אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש 
לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי 
הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן 
היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, 
 ,(EN-374/3 תקן) נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי
משקפי מגן עם מגני צד (EN-166). מנע מגע של 
התכשיר המרוכז או התרסיס עם העור או העיניים. 

אל תשאף את אדי התכשיר או את התרסיס. אסור 
לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

רעילות ליצורים החיים במים: עלול לגרום לנזק ארוך 
טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים.
המומלצים,  השימוש  בתנאי  לדבורים:  רעילות 
התכשיר אינו פוגע בדבורים, יש להימנע מהגעת 

רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
הוראות שימוש: 

אופן הכנת התרסיס: ממלאים תחיל את המרסס 
במחצית כמות המים הדרושה. את הכמות הדרושה 
של אוויסקט-S שוקלים ושמים בכלי נפרד, מוסיפים  
מעט מים ומערבבים היטב. מפעילים את מערבל 
המרסס ושופכים פנימה את התכשיר המומס תוך 
משלבים  כאשר  החסרה.  המים  כמות  השלמת 
אוויסקט-S בתכשיר נוסף, מכניסים תחילה למכל 
המרסס אוויסקט-S כמתואר לעיל ומערבבים היטב. 
לאחר מכן מכניסים את התכשיר נוסף שהוכן כמפורט 

בתווית האריזה שלו, תוך כדי ערבול מתמיד.
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המינון או הריכוז ונפח המזיקהגידול
התרסיס

ריסוסים 
חלופיים ומירווח 

בין הריסוסים

טיפול 
אחרון לפני 
קטיף/אסיף

פרחים*:
גיבסנית, חרצית, 

מטריקריה, אסטר, פלוקס, 
אגרטום, סולידאסטר. 

ורדים מהזנים*:
מרצדס, גבריאלה, יגואר, 

שמפיין, פרסקו.

זבוב 
המנהרות, 
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.

זבוב 
המנהרות, 
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

זבוב כרפס
המנהרות

70 ג'/ד' בנפח תרסיס
100-40 ל'/ד'

*בהתחשב במיגוון הזנים הקיימים, בתחלופת זנים וכן בתנאי הגידול ובנוהגי גידול משתנים, חובה על המשתמש 
לבחון בקנה מידה מצומצם את בטיחות התכשיר לצמח וכן לבחון מראש את בטיחות השילובים המפורטים.

שילובים: 
(בגידולים ובמינונים בטבלת הוראות השימוש) 
 S-בפרחים (חוץ מורדים): ניתן לשלב אוויסקט
בתכשירים הבאים: רובראל א"ר, קרטה ת"מ, אטברון 

ת"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. 

בגמר השימוש:
לרוקן  יש  היישום  בגמר  הריסוס:  ציוד  ניקוי 
את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק 
תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המכל וכל חלקיו 
במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם 

להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או 
שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן 
אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות 
ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות 
ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון:  מאושרות על 
ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי 

לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף 
בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה 

יש לכבס בנפרד.
המטופל  לשטח  הכניסה  כניסה מחדש:  מועד 
מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס 

על העלווה.
המקורית  באריזתו  התכשיר  את  אחסן  אחסון: 
ויבש, המיועד לאחסון  נעול, מוצל, קריר  במחסן 

תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים 
לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם 
דברי מאכל, צרכי האבסה, זרעים, דשנים וכיו"ב. 
לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית. 

הרחק ממקור חום או מאש גלויה. 
יש  שנשפך  תכשיר  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטים ולהעביר 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו 
או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת 

וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף 
היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ 
מים. שפוך את התשטיף אל מכל ההגמעה. נקב 
ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל 

אשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: הרחק את הנפגע מאזור הסכנה ‰ 
במקרה של שאיפת אדי התכשיר, העבר את הנפגע 
במקרה של מגע   ‰ לרופא  לאוויר צח. פנה מיד 
בעור, הסר בגדים מזוהמים. שטוף את האיבר שבא 
במגע עם התכשיר במים ובסבון. פנה מיד לרופא. 
‰ במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף במים זורמים 
נקיים במשך 15 דקות לפחות ולפנות מיד לרופא. 
‰ במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. שטוף את 
הפה עם כמויות גדולות של מים ופנה מיד לטיפול 

רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, 

בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.
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