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תשים
מכ

Makhteshim

אוקסיפסט

®

اوكسيفاسط | Oxifast
תרכיז רחיף S.C
קוטל עשבים כללי

מכיל 480 :גרם בליטר מלח איזופרופיל אמין של
 ,Glyphosateמתאים ל 360-גרם בליטר אקוויוולנט-
חומצה ו 30-גרם בליטר .Oxyfluorfen
השאר חומרי דילול והרטבה.
דרגת רעילות – IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג
לשימוש חקלאי בלבד  -לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط  -وليس لالستخدام املنزلي

קוטל עשבים
HRAC
10+14

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
מס'/11 :ה"צ4119/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

מיוצר ע"י :אגן יצרני כימיקלים בע"מ
משווק ע"י :אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד  ,60באר שבע .המחלקה החקלאית ,ק .שדה התעופה
טל'6577577 :־www.adama.com/mcw .03

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו ,אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

מכיל 5 :ליטר

תאריך ייצור

Production date

מס' מנה

Batch No.

עדכון תווית1/15 :

סריקה
לאיתור שימוש
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Makhteshim

אוקסיפסט

®

ת.ר | اوكسيفاسط |

S.C

®

Oxifast

כללי :אוקסיפסט הינו קוטל עשבים משולב סיסטמי לא בררני ,בעל פעילות מהירה,
המיועד להדברת עשבים קיימים .התכשיר נקלט ע"י העלוה הירוקה ומובל כלפי מטה גם
לחלקים התת קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים .כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס
על צמחים ירוקים רעננים .פעילות האוקסיפסט מהירה ,תוצאות ניתן לראות תוך ימים
ספורים מהריסוס .אוקסיפסט מדביר את מרבית העשבים החד-שנתיים הקיימים פרט
לקייצת מפותחת ולשישית הצבעים.

הוראות שימוש:

לקבלת הדברה יעילה של העשבים המנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס.
כדי לקבל גם מניעת הצצת עשבים ניתן לשלב עם סימנקס  50ת.ר .או דיאורקס 80
ת.ר .לפי הגידולים המופיעים בתווית התכשיר המשולב.
בהדברת עשבים בהדרים ,במטעים ובגפן אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי העצים המעוצים.
אזהרות • :אוקסיפסט עלול לגרות את העור והעיניים • אין לרסס באוקסיפסט
בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף • אין לרסס בתנאי עקה לצמח (חמסין ,יובש או קרה).
אין לרסס ברוח • גשמים עזים לאחר ריסוס באוקסיפסט עלולים להחדיר את החומר
למערכת השורשים ולגרום לנזק לגידול • אין לרסס אוקסיפסט בחממות ובמבנים
סגורים • מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים
צעירים שטרם השתעמו ,לסורים של עצי פרי ולכל צמחייה רצויה • אוקסיפסט תוקף
מתכות למעט פלדת אל-חלד ,השתמש רק במרססים בעלי מיכלים העשויים מחומרים
סינתטיים או מפלדת אל-חלד.
אמצעי זהירות ומיגון • :בעת הטיפול בתכשיר המרוכז לבש בגדי מגן ,כפפות גומי
ומשקפי מגן ,הימנע מלנשום אדי התכשיר • בעת הריסוס לבש בגדים שיכסו את כל
חלקי הגוף • אל תאכל ואל תעשן בעת השימוש בתכשיר.
סכנות לסביבה :החומר מסוכן לייצורים שוכני מים ,הימנע מרחף לבריכות דגים.
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הוראות השימוש

לקבלת הדברה יעילה המנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס .גשם היורד
תוך שש שעות לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול .לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים
צריך להימנע מעיבוד הקרקע או כניסת בעלי חיים והאבסתם לפחות  7ימים .אבק,
המכסה את העשבים מפחית מיעילות הריסוס .עיבוד הקרקע או הכנסת בעלי חיים
לשטח והאבסתם תוך  7ימים מהריסוס עלול לפגוע ביעילות הטיפול.
אופן הכנת התרסיס :בריסוס באוקסיפסט בלבד :מלא תחילה את המרסס בכמות המים
הדרושה ,הפעל את המערבל ושפוך את כמות האוקסיפסט הדרושה למיכל המרסס.
בריסוס באוקסיפסט במשולב עם קוטלי עשבים אחרים :מלא תחילה במיכל המרסס את
מחצית כמות המים הדרושה ,הוסף תחילה את קוטל העשבים הנוסף ,אחר כך השלם
מילוי המים ולבסוף את האוקסיפסט תוך ערבול מתמיד.
הציוד וכיולו :ריסוס מהקרקע :משתמשים במרסס המצויד במוט ריסוס (לא במפוח) עם
פומיות קוניות ("קון ז'ט")  X3עד  X6בהתאם לנפח התרסיס הרצוי .לריסוס אוקסיפסט
עם קוטל עשבים שאריתי משתמשים בפומיות מניפה (טי-ג'ט) .המסננים במערכת
ובפומיות יהיו של  50מש .צריך לכייל את המרסס לפני הריסוס לקבלת המינון ונפח
התרסיס הרצוי .מרססים בלחץ נמוך של  30-20ליברות לאינטש מרובע ,למניעת רחף
רסס רק בשעות ללא רוח.
נפח התרסיס 25-15 :ליטר לדונם.
טבלת השימוש
המינון
העשבים
הגידול
המודברים (סמ"ק/ד')
לפני הזריעה או לאחריה וכן לקראת
200
הכנת שטחים לפני זריעה או חד-שנתיים עד
שתילה .אין לרסס לאחר השקיית
גובה  40ס"מ
שתילה של כותנה ,אבטיח,
ההנבטה .אין לרסס בקרקעות
חמניות ,עגבניות לתעשייה.
חוליות המכילות פחות מ10% -
(בעגבניות ניתן לרסס עד
חרסית.
שבועיים לפני השתילה).
בעצי פרי מגיל שנה ואילך:
הדרים ,אבוקדו ,פקאן ,תפוח ,חד-שנתיים עד  300-200למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן
לשלב סימנקס* ת.ר .לפי הגידולים
אגס ,חבוש ,משמש ,אפרסק ,גובה  40ס"מ
נקטרינה ,שזיף ,גודגדן ,מנגו,
המורשים.
גפן ,זית ,שסק ,אפרסמון,
קיווי ,תמר ,אנונה ,גואיבה.
חד-שנתיים עד  300-200למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן
צדי דרכים ,סביב מבנים
לשלב סימנקס* ת.ר.
גובה  40ס"מ
ולאורך קווי מים
הערות

* להפעלת הסימנקס דרוש גשם או המטרה תוך  3-2שבועות לאחר הריסוס.
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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 הריסוס ,ממיכל
האיסוף 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 הריסוס :רחץ במים ובסבון את כל חלקי הגוף שבאו במגע עם
החומר .כבס בגדי עבודה בנפרד.
מועד כניסה מחדש לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן את התכשיר במחסן או ארון נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי
הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר
עם מצרכי מזון לאדם ולחי.
שמור את החומר באריזה המקורית.
חומר שנשפך :צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ,לאסוף לכלי אטום ואחר כך להעביר
לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים ולהוסיף את
מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס אחר כך נקב ,מעך והשלך למכל האשפה.
עזרה ראשונה:
 ‰במקרה מגע בעור רחץ היטב במים.
 ‰במקרה שניתז חומר לעיניים שטוף במשך  15דקות במים זורמים והבדק אצל רופא.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות ,בי"ח רמב"ם ,חיפה:
.04-8541900
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