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אקסיאל  50ת"מ

L1036775 ISRA/11V 4088095

תרכיז מתחלב

إكسيال

Emulsifiable Concentrate

מכיל* 50 :גרם  Pinoxadenבליטר
קבוצה A

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי

ليس لالستعمال املنزلي  -لالستعمال الزراعي

עידכון תווית01/19 :

מס' או"ם3082 :
דרגת הרעילות :מסוכן
רישיון השירותים להגנת הצומח מס'/16 :הצ4332/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
()IV

מנע מגע של ילדים עם התכשיר

جتنب ملس األطفال للمنتج

*התכשיר מכיל גם מגביר ברירנות (Cloquintocet-Mexyl - )Safener
בכמות של  11.25גרם בליטר.
מיוצר ע"י :שוויץ  ,Syngenta Crop Protection AGבמפעל :שמרק ,הונגריה

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

תאריך ייצור ומספר אצווה מוטבעים
ע"ג הבקבוק.
Batch number and production
date appear on the bottle.

משרד ראשי :החרש  ,4הוד השרון45240 ,
טלפון איש קשר09-7626372 :
פקסימיליה09-7626327 :

מכיל 5 :ליטר

קוטל עשבים | קוטל עשבים | קוטל עשבים | קוטל עשבים
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בטיפול
צו לאחר

אך אינו
ה.DEN'S-
עמידים
אקסיאל.

ה .גורם

אוף את
הריסוס
ם סרבל

 )EN-עם

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.
קרא את התוית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.
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אקסיאל  50ת"מ
תרכיז מתחלב

إكسيال

Emulsifiable Concentrate
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מכיל 50 :גרם  Pinoxadenבליטר
כללי :אקסיאל הינו קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה ושעורה בטיפול
אחר הצצה .לחומר אין פעילות שאריתית בקרקע ולכן עשבים שיציצו לאחר
הריסוס באקסיאל לא ייפגעו.
אקסיאל יעיל להדברת שיבולת שועל ,מיני חפורית וזון אשון.
אקסיאל מסווג לקבוצה  Aבקוטלי עשבים (מעכבי האנזים  )ACCASEאך אינו
שייך לא לקבוצת ה FOP'S-ולא לקבוצת ה DIM'S-אלא לתת קבוצת ה.DEN'S-
ברוב המקרים ,עשבים עמידים לקוטלי עשבים מקבוצות אלה לא יהיו עמידים
לאקסיאל ,אם כי ,במקרים מסוימים ,קיימת עמידות צולבת גם כלפי אקסיאל.
הוראות שימוש:
אזהרות:
מסוכן בבליעה .מזיק בשאיפה .החומר מגרה עיניים ודרכי נשימה .גורם
לריגוש בעור.
אמצעי זהירות ומיגון:
מנע מגע החומר בעור ובעיניים .אין לבלוע את התכשיר ואין לשאוף את
אדי התכשיר או טיפות התרסיס .אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הריסוס
ובזמן הטיפול בחומר .נעל נעליים גבוהות ,לבש בגדים ארוכים עליהם סרבל
עמיד לכימיקלים ,כפפות ניטריל (לפי תקן )EN-374/3
וכובע לכיסוי והגנת השיער .יש לחבוש מסיכת חצי פנים תקן ( )EN-140עם
מסנן ( )EN-14387מסוג  ABEK-P3ומשקפי מגן תקן (.)EN-166
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טה ניתן

כשירים

לשטוף
הריסוס
השטיפה

יסוף או
למיניהם.
הסביבה,
הפסולת

ש לכבס
ל תלבש

המיועד
מוסמכים

סכנות לסביבה:
מזיק ליצורים שחיים במים .עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח
בסביבה המימית .מנע זרימה וסחף לבריכות דגים או למאגרי מים .אינו
רעיל לדבורים.
ציוד הריסוס וכיולו:
יש להשתמש במרסס מוטורי המצויד במוט ריסוס מתאים ,והמצויד בבוחש
מיכני .יש להשתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) .משתמשים
בפומיות טי-ג'ט .לפני הריסוס יש לערוך כיול למרסס באותם תנאי לחץ
ומהירות הנסיעה בהם ירוסס השטח.
נפח התרסיס:
להשגת הדברה יעילה רצוי לרסס בנפח תרסיס מעל  10ליטר לדונם.
הכנת התרסיס:
מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים .הפעל את הבוחש .שפוך את
הכמות הדרושה של אקסיאל למיכל המרסס ,תוך ערבול מתמיד.
לאחר מכן הוסף את התכשיר המשולב .השלם את כמות המים הדרושה.
אל תשהה את התרסיס במיכל המרסס ללא ערבול.
אופן היישום:
מועד הריסוס
המינון
הגידול העשבים המודברים
שיבולת שועל,
מגיל  3עלים ועד
60
מיני חפורית
חיטה,
גמר התפצלות
שעורה (קטנה ,מצויה ומוזרה) סמ"ק/לדונם
זון אשון
הערות:
 .1הבטח כיסוי מלא של העשבים המודברים.
 .2אין לרסס חיטה ושעורה הנמצאים בתנאי עקה.
 .3אין לרסס אם צפוי גשם בתוך שעתיים מהריסוס.
 .4אין לרסס ברוח של מעל  5מ'/שעה.
 .5אין לרסס בחיטת דורום.
 .6אין לרסס בשדות עם עשבים עמידים לאקסיאל.
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שילובים :להדברה משולבת של עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה ניתן
לשלב אקסיאל עם התכשירים הבאים:
יגואר ,ברומוטריל ,דרבי ,אקספרס ואמבר.
אין לשלב עם אורורה ,אורורה טורבו ,אקופארט ולוטוס .וכן עם תכשירים
הורמונאליים (דופלוזן ,אופטיקה ותכשירי )2.4-D
בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס:
שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו .רצוי לשטוף
בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של  0.05%ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס
ולחזור על הפעולה עם מים .יש לסלק את שאריות התרסיס ומי השטיפה
לפי ההנחיות 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:
יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס .יש לכבס
את בגדי העבודה בנפרד מכביסה אחרת ולנקות את הנעליים .אל תלבש
מחדש בגדי עבודה שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש (:)Re-Entry
אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס.
ניתן להיכנס לשטח המרוסס  12שעות לאחר הריסוס.
אחסון:
אחסן במיכל המקורי כשהוא סגור היטב במקום קריר ,יבש ונעול המיועד
לאיחסון חמרי הדברה ,מחוץ להישג ידם של ילדים ,אנשים בלתי מוסמכים
ובעלי חיים ,הרחק ממזונות האדם והחיה.
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סכנות
מזיק לי
בסביבה
רעיל לד
ציוד הר
יש להש
מיכני .יש
בפומיות
ומהירות
נפח הת
להשגת
הכנת ה
מלא את
הכמות
לאחר מ
אל תשה
אופן הי
הגיד

חיטה
שעור

הערות:
 .1הבטח
 .2אין ל
 .3אין ל
 .4אין ל
 .5אין ל
 .6אין ל
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טיפול בתכשיר שנשפך:
תכשיר 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 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 או לאתר פסולת מוסדר.
עזרה ראשונה:
• מקרה של מגע התכשיר/התמיסה עם העור ,הורד בגדים מזוהמים ורחץ
היטב במים ובסבון.
• במקרה של מגע ישיר בעיניים ,יש לשטוף היטב במים ,להוריד עדשות
מגע ולשטוף  15דקות נוספות במים זורמים.
• במקרה של שאיפה ,הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
• במקרה של בליעה ,או בכל סימן להרעלה יש להוציא את הנפגע למקום
מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו.
מידע לרופא:
מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בי"ח רמב"ם ,חיפה:
.04-7771900

Clo

ריה

כצט בע"מ

השרון45240 ,
09-76263
09-7626

ליטר
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*התכשיר מכיל גם מגביר ברירנות (Cloquintocet-Mexyl - )Safener
בכמות של  11.25גרם בליטר.
מיוצר ע"י :שוויץ  ,Syngenta Crop Protection AGבמפעל :שמרק ,הונגריה

בעל הרשיון והמשווק :כצט בע"מ

תאריך ייצור ומספר אצווה מוטבעים
ע"ג הבקבוק.
Batch number and production
date appear on the bottle.
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טלפון איש קשר09-7626372 :
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טיפול ב
תכשיר
לאתר פ
כפסולת
טיפול ב
שטוף א
שפוך א
והשלך
עזרה ר
• מקרה
היטב
• במקר
מגע
• במקר
• במקר
מוצל
מידע ל
מספר
771900

