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חזית

אואזי

טיפול בתכשיר שנשפך:
יש לספוג בנסורת או בחול ,לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת
רעילה .תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי בכלי אטום לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות:
מיכל שהתרוקן יש לשטוף  3פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף למיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה
למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה:
• במקרה של מגע בעיניים שטוף היטב במים זורמים במשך  15דקות
לפחות .פנה לרופא אם הגירוי נמשך.
• במקרה של נשימת ענן התרסיס העבר את הנפגע לאוויר צח.
• במקרה של מגע בעור ,שטוף היטב במים וסבון.
• במקרה של בליעה ,קרא מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :מס' הטלפון של המרכז הארצי לטיפול בהרעלות,
בי"ח רמב"ם .04-7771900

Oasis
ﺍﻭﺃﺯﻳﺱ

תרכיז רחיף)(SC

מכיל 320 :גרם בליטר  144 + Diuronגרם בליטר Oxyﬂuorfen

קוטל עשבים משולב

קוטל עשבימ להדברת עשבימ חד שנתיימ למניעת הצצתמ במטע ,פרד ושטחימ לא חקלאיימ.
דרגת רעילות) IV :מסוכן(
מס' או"ם3082 :
יש לנער היטב לפני השימוש
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻘﻁ  -ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ

מס' רשיון הגה"צ/2016:ה.צ4344/.

חומר פעיל קבוצת  HRACמשפחה כימית
Diuron

Oxyﬂuorfen

הודעה חשובה :כל המוצרים המסופקים על ידינו הם בעלי איכות מעולה ואנו
מאמינים בהתאמתם המלאה לייעודם .עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע
גורמים רבים שאינם בשליטתנו ,כגון מזג אויר ,סוג הקרקע ,תנאי הגידול ,אופן
האחסנה ואופן השימוש במוצר .לפיכך לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק,
ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את מפעלנו.

C2
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Urea

Diphenylether

מנגנון פעולה
Inhibition of photosynthesis at PSII
Inhibition of PPO

תאריך עידכון2/2019 :

בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או
ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים
למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,כגון ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר
הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:
בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון .כבס את בגדי
העבודה בנפרד מיתר הכביסה .אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל :לאחר התייבשות התרסיס.
הוראות אחסון:
שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית במחסן קריר ,יבש ,מאוורר
היטב ונעול המיועד לחומרי הדברה .מנע הרטבת התכשיר או התחממותו
בזמן האחסון .סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש .הקפד לאחסן
את התכשיר הרחק מחומרי מזון ,מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים ,בני
אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

6

7

6/2/2019

תכולה 5 :ליטר
מק"ט:

מס' אצווה:

קדמי

Cyan Magenta Yellow Black

1
כללי :אואזיס הינו קוטל עשבים משולב המדביר עשבים קיימים ע"י פגיעה
בעלווה הירוקה ומונע הצצת עשבים חד-שנתיים דגניים ורחבי-עלים לאחר
הפעלתו ע"י גשם או המטרה.
אואזיס משלב שני חומרים פעילים בעלי מנגנוני פעולה שונים המשפרים
את יעילות הפגיעה בעשבייה קיימת ומניעת הצצה של עשבייה חד שנתית
חורפית וקייצית .להגברת היעילות על עשבייה קיימת יש לשלב עם התכשיר
טייפון.
היסדקות הקרקע בקיץ יכולה לפגוע ביעילות התכשיר כמונע הצצה.
העשבים שהצצתם תימנע:
עשביית חורף :מיני סוככים ,מיני מורכבים ,מיני מצליבים ,כף אווז ,חלמית,
חרדל ,דרדר ,ציפורן חתול ,סלק בר ,נזמית ,כוכבית ,נורית השדה ,מרור,
אמיך קוצני ,ניזמית ,סרפד ,ברקן ,עשנן ,גדילן ,סביון ודגני חורף כגון מיני
חפורית ,מיני זון ועוד.
עשביית קיץ :מיני ירבוז ,רגלת הגינה ,סולנום שחור,חלבלוב קעור ,דטורה,
לכיד דגני קיץ כגון דוחנית השלחין וזיפן ועוד.
הוראות שימוש:
מנע רחף התכשיר לגידולים שכנים .אואזיס עלול לפגוע בגידולי התרבות.
אין לטפל בתכשיר אלא בגידולים המפורטים בתווית ובאלה להקפיד
להשתמש בו לפי ההוראות המפורטות.
לקבלת הדברה ממושכת רצוי לרסס לאחר הצצת העשבים .להדברה יעילה
יש לרסס את העשבים כשהם ירוקים ורעננים ולפני הגעתם לגובה של
 30-20ס"מ  .להגברת היעילות על עשבייה קיימת יש לשלב עם התכשיר
טייפון .גשם היורד בתוך  6שעות מהריסוס מפחית מיעילותו .אבק המכסה
את העשבים עלול לפגום ביעילות .אין חשש מפגיעת התרסיס בגזעים
מעוצים.
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אזהרות:
• התכשיר מסוכן בבליעה .יש לנהוג בהתאם לאמצעי הזהירות והמיגון
הנהוגים בשימוש בתכשיר הדברה.
• החומר הפעיל  Diuronנמצא כחשוד כמסרטן .החומר עלול לגרום
לפגיעה באיברים פנימיים בחשיפה חוזרת וממושכת.
אמצעי זהירות ומיגון:
• בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת התרסיס ויישומו( יש ללבוש בגדי
עבודה ארוכים ,עליהם סרבל עמיד לכימיקלים ,נעלי עבודה סגורות
וכובע לכיסוי והגנה על השיער .כפפות גומי ) ,(EN 374/3משקפי
מגן ) (EN 166ומסיכת חצי פנים ) (EN 140עם מסנן משולב
) EN 14387מסוג .(ABEK-1 P3
• הימנע משהייה בענן התרסיס.
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן העבודה.
סכנות לסביבה:
• התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית.
מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
• אינו רעיל לדבורים.
• החומר בעל פוטנציאל לזיהום מי תהום ,אין ליישם תכשיר זה באזור
שפלת החוף ,כמפורט להלן:
א .מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד ,בחלקות הנמצאות
עד  3ק"מ ממזרח לקו הים.
ב .מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד  8ק"מ מזרחה מקו הים.
ג .מחיפה-קריות עד עכו ,בחלקות הנמצאות עד  3ק"מ מזרחה מקו הים.
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית בקרקע הוא 15%
או יותר ,או חלקות בהן שיעור החומר האורגני בקרקע הוא  1%ויותר.

פנימי

הכנת התרסיס:
יש למלא את מיכל המרסס במים עד מחציתו ,להוסיף את כמות התכשיר
הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול מתמיד .אין להפסיק את
פעולת המערבל ממילוי מיכל המרסס ועד להתרוקנותו.
ציוד וכיול:
יש להשתמש במרסס ללא מפוח המצויד במערבל ובמוט ריסוס עם פומיות
מניפה .יש להשתמש בכל המערכת במסננים בגודל  50מש כולל מסנני
הפומיות .לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע יש להקפיד על כיול
מדויק של המרסס לפני הטיפול ולעבוד בלחץ ריסוס מתאים לפומיות .בעת
הריסוס יש להימנע מחפיפה ,עצירה ,האטה וכו' ולדאוג שלא תהיינה נזילות.
אופן היישום :בכל הגידולים ניתן לרסס מתום שנתיים לאחר הנטיעה
מינון
ימי
סוג
גידול
הערות שילובים המתנה
)סמ“ק/דונם( הקרקע
אבוקדו,
כל
)למעט
הדרים
400
הקרקעות סתיו ,אביב יש לשלב
רובי(,
סטאר
עם טייפון
מנגו ,זית ,תמר
בריכוז
1%-1.5%
תפוח ,גפן,
3
לחיזוק
כל
אפרסמון
מהסתיו
ההדברה
400
הקרקעות
טריומף
)בזן
הקטיף
לאחר
של
בלבד(
שבוע
ועד
עשבייה
לפני
קיימת
שזיף ,שקד,
ההתעוררות
בינונית
אפרסק,
רימון,
בלבד
400
וכבדה בלבד
נקטרינה ,אגס,
נפח התרסיס 50-30 :ליטר/דונם בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.
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הפעלת התכשיר:
התכשיר ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או
המטרה של  30-40מ"מ.
הערות:
• ניתן לטפל שנית לאחר  4חודשים מריסוס.
• אין לתת יותר משני טיפולים בשנה.
• התכשיר צורב צמחים ,מנע רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות וגזעי
עצים לא מעוצים וכן לכל צמחיה רצויה ,בריכות דגים ומקורות מים.
• מנע רחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.
• אין לרסס בחממות או במבנים סגורים.
טיפול בשטחים לא חקלאיים:
מינון
שטחים
שילובים
הערות
)סמ“ק /סוג הקרקע
לא חקלאיים
דונם(
• לאורך פסי רכבת
וצדי דרכים
בינעירוניות.
יש לשלב עם
טייפון בריכוז
כל השנה
• סביב מאגרי מים
ובתנאי שיופעל 1.5%-1%
כל
ותעלות ניקוז
400
לחיזוק ההדברה
ע"י גשם
הקרקעות
בהן
)כאשר אין
של
או המטרה
זרימת מים(
עשבייה קיימת
• שטחים סביב יישוב
ומתקנים חקלאיים
ללא צמחי תרבות.
נפח התרסיס 50-30 :ליטר/דונם בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.

