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אופיר 2000
תחליב שמן במים
Ofir
2000
اوفير EW
Emulsion Oil Water
®

L1027046 ISRA/12U 4074591

®

עידכון תווית05/18 :

קוטל פטריות סיסטמי
להדברת מחלות הקימחון
והקמחונית בגידולים שונים

מכיל 200 :גרם  Penconazoleבליטר
דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם1915 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/98 :הצ1489/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טלפון איש קשר09-7626257 :
פקסימיליה09-7626327 :
מען למכתבים :ת.ד 10 .תל-אביב 61000

מכיל 1 :ליטר

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج
סדרת ייצור:
:Batch No.

מיוצר ע"י :שוויץ ,Syngenta Crop Protection AG

במפעליה :צרפת/שוויץ

® סימן מסחרי רשום ,של חברת Syngenta Group Company
Syngenta Alarm Centre in Huddersfield, UK
טלפון חירום של 0044-1484-538-444
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סכנות לסביבה:
רעיל ליצורי מים (דגים ,דפניה וכו') ,עלול לגרום נזק לטווח ארוך
בסביבה המימית .מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
אינו רעיל לדבורים.

כללי:
אופיר  2000הינו תכשיר להדברת מחלות לשימוש במגוון עצי פרי,
ירקות ופרחים .התכשיר מכיל את החומר הפעיל פנקונזול ,מדביר
מחלות מקבוצת הטריאזולים ( )G1המעכב סנטזת סטרולים ()SBI
בפטריות .פנקונזול הינו חומר סיסטמי הנספג ע"י העלה ונע במערכת
ההובלה במעלה הצמח .פנקוקונזול יעיל להדברת מחלות הקמחון
במספר רב של גידולים.

הכנת התרסיס:
מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים
היטב .את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא
בחלקו במים .לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבול
מתמיד .במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף יש לערבב תחילה את
אופיר ת"ש.

הוראות שימוש:
אזהרות:
 ‰התכשיר מגרה עיניים ועור.
 ‰פוגע בעובר המתפתח ,לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.
 ‰עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
אמצעי זהירות ומיגון:
יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש
בחומרי הדברה .יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר
בעור ובעיקר בעיניים .בזמן העבודה הימנע מאכילה ,שתיה או עישון.
בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות גומי (לפי תקן .)EN-374/3
הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן  .)EN-166לבש בגדי
עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימקלים ,וכובע לכיסוי והגנה על
השיער .נעל נעליים גבוהות.
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הוראות שימוש:
המחלה

הריכוז ב %-ריסוס לנגירה
( 100ל'/ד' ומעלה)

מינון
(סמ"ק/ד')

נפח התרסיס
(ל'/ד')

מועד אחרון לטיפול
לפני האסיף או
הקטיף (ימים)

מלפפון ,קישוא,
מלון ,אבטיח

קמחון

0.035%
( 35סמ"ק ל 100-ליטר מים)

35

עגבניה ,פלפל,
חציל ,פפריקה

קמחונית

0.05%
( 50סמ"ק ל 100-ליטר מים)

3

50

 50-30ליטר לדונם
בשטח פתוח,
 100-50ליטר לדונם
בחממה ,כדי כיסוי מלא

גזר

קמחון

-

25

50-30

3

ורד

קמחון

0.015%
( 15סמ"ק ל 100-ליטר מים)

-

-

-

קמחונית

0.04%
( 40סמ"ק ל 100-ליטר מים)

40

100-50

-

סולידגו

קמחון

0.025%
( 25סמ"ק ל 100-ליטר מים)

25

80-50

-

גיפסנית

קמחון

0.025%
( 25סמ"ק ל 100-ליטר מים)

25

80-50

-

הגידול

פרח השעווה

3
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כ
א
י
מ
ב
ה
ב

ה
א
‰
‰
‰

א

ב
ב
ב
ה
ע
ה

)Ofir_1L_lft_BA, size: 23x12.2cm_(275x122mm)_Page-5 (4032223

,
ר

,

המחלה

הריכוז ב %-ריסוס לנגירה
( 100ל'/ד' ומעלה)

מינון
(סמ"ק/ד')

נפח התרסיס
(ל'/ד')

מועד אחרון לטיפול
לפני האסיף או
הקטיף (ימים)

תות שדה

קמחון

-

25

50-20

3

מנטה

קמחון

-

25

50-20

21

תפוח

קמחון גרב

0.015%
( 15סמ"ק ל 100-ליטר מים)

-

מנגו

קמחון

0.015%
( 15סמ"ק ל 100-ליטר מים)

-

הגידול

14

הערות

להדברת גרב יש להוסיף
מרפאן  50בריכוז .0.1%

לנגירה
14

גפן

קמחון

0.015%
( 15סמ"ק ל 100-ליטר מים)

-

120-50

14

אפרסק ,נקטרינה

קמחון

0.015%
( 15סמ"ק ל 100-ליטר מים)

-

לנגירה

7

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ 2-טיפולים ברציפות.
במקומות בהם התפתחה עמידות חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה ,ואין לטפל בתכשיר.
4

טיפול ראשון ינתן עם
הופעת התפרחות
המיועדת לשאת פרי.
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שילובים:
בתפוח  -ניתן לשלב עם הליוגופרית ,דורסן ת"מ ,מסאי א"ר ,מץ'
ת"מ ,ספיידר ת"מ ומוליט ת"ר.
במלפפון  -ניתן לשלב עם אקרובט ג"ר ,ורטימק ת"מ ,טריגרד א"ר,
מץ' ת"מ ,רידומיל גולד  MZג"ר ואויסקט א"מ.
בקישוא  -ניתן לשלב עם אקטרה.
במלון  -ניתן לשלב עם פרוקליים ת"מ.

בפלפל  -ניתן לשלב עם טריגרד א"ר ,פרוקליים ת"מ ,מץ' ת"מ,
ורטימק ת"מ ,מוליט ת"ר ,מסאי א"ר ,טרייסר אולטרה ת"מ וסקור
ת"מ.
בתות שדה  -ניתן לשלב עם מסאי א"ר ,סוויץ' ג"ר ,ורטימק ת"מ,
פרוקליים ת"מ ,מץ' ת"מ ומוליט ת"ר.
באפרסק/נקטרינות  -ניתן לשלב עם הליוגופרית.

ל
ב
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בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס :בגמר השימוש יש לרוקן את המיכל משאריות
בהתאם להנחיות סילוק תשטיפים .שטוף היטב את המרסס על כל
חלקיו לפני הריסוס ואחריו .רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי
בריכוז של  .0.05%את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות סילוק
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 הריסוס יש להתרחץ במים
ובסבון ולהחליף בגדי עבודה .יש לכבס בנפרד בגדי עבודה .אל תלבש
מחדש בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש ( :)Re-Entryאין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות
התרסיס .בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות
המקובלות לפחות  12שעות נוספות לפני כניסה מחדש ללא ציוד
מגן אישי.
אחסון :אחסן את החומר באריזתו המקורית במקום נעול ,קריר ויבש,
המאושר לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים
בלתי מוסמכים ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.

ר

טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול,
לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה .תכשיר שפג תוקפו
או שהתקלקל בזמן האחסנה הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר
הפסולת הרעילה ברמת חובב.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב ,לפחות  3פעמים
או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס.
נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה:
 ‰במקרה של התזת התכשיר הורד בגדים מזוהמים ,רחץ היטב את
בגדיך וגופך במים ובסבון.
 ‰במקרה של מגע התכשיר בעיניים יש לשטוף היטב במים ,להוריד
עדשות מגע ולשטוף היטב במשך  15דקות במים זורמים.
 ‰במקרה של שאיפה הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
 ‰במקרה של בליעה או הרעלה יש להוציא את הנפגע לאויר הצח,
להשכיבו במקום מוצל ומאוורר .יש לדאוג לקבלת טיפול מידי ע"י
רופא ולהציג בפניו תווית זו.
מידע לרופא :הטלפון של מרכז המידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה
הוא.04-7771900 :

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
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אופיר 2000
תחליב שמן במים

®

اوفير

Ofir
2000 EW
Emulsion Oil Water
®

קוטל פטריות סיסטמי
להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים
מכיל 200 :גרם  Penconazoleבליטר
דרגת רעילות :מסוכן ()IV
מס' או"ם1915 :
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/98 :הצ1489/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
סדרת ייצור:
:Batch No.

מיוצר ע"י :שוויץ  ,Syngenta Crop Protection AGבמפעליה :צרפת/שוויץ
® סימן מסחרי רשום ,של חברת Syngenta Group Company
טלפון חירום של Syngenta Alarm Centre in Huddersfield, UK 0044-1484-538-444
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בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טלפון איש קשר09-7626257 :
פקסימיליה09-7626327 :
מען למכתבים :ת.ד 10 .תל-אביב 61000

מכיל 1 :ליטר
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