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شمام: صنف هادسون، إنفنيتو 687.5 ת.ר
بطيخ (أصناف): 616, هاري-أحمر، ماللي، كالسيكو، ناتيڤو 75%

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך 
ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש 
בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים 

08מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. 
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ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת השומנים בגוף המזיק.  אוברון הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה  כללי: 
התכשיר קוטל את דרגות הביצים והזחלים של כנימת עש הטבק. בנוסף לכך, אוברון קוטל את הביצים ואת כל דרגות 
הנימפות באקריות קורים (אקרית אדומה). לתכשיר גם השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולתה להטיל ביצים, דבר 
שבסופו גורם לתמותת הנקבה הבוגרת. אוברון אינו פוגע באקריות קורים בוגרות ממין זכר. לכן, בריסוס על אוכלוסיה גבוהה 

מוצע לשלב עם תכשיר קוטל בוגרים.
הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה, עלול לגרום לרגישות במגע עם עור חשוף לאנשים הרגישים לחומר. 
אמצעי זהירות: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה: 
בעת הטפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף וממגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טיפול עם החומר המרוכז 
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש 
בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) . בעת הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסיכת חצי פנים 

.(EN-166 תקן) ומשקפי מגן ABEK-P מסוג (EN-14387 תקן) עם מסנן (EN-140 תקן)
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש לחבוש גם מסיכת נשימה. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף 
לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל הריסוס בחלקו במים, שפוך את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך רשת הסינון שבפתח 
המיכל, הפעל את המערבל ושטוף את התכשיר לתוך המיכל בעת הוספת יתרת המים.

אופן היישום בספרון המצ“ב
בגמר השימוש: 

ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש: יש לשטוף את מיכל המרסס במים ודטרגנט. מלא מעט מים ודטרגנט במיכל המרסס 
והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט יעברו בכל המערכת. יש להקפיד שמי השטיפה לא יזרמו לשדות מעובדים, למקורות 
מים או לבריכות דגים. לא ירוקן אדם ולא יגרום לכך שירוקנו תכשירים או שאריותיהם ממתקן הריסוס, ממיכל איסוף או 
ממתקן אחר אל מקור מים בין במישרין ובין בעקיפין. עלה נפח מתקן הריסוס כאמור על 150 ליטר, לא יעשו ריקון ושטיפה 

כאמור אלא במתקן שטיפה.
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: במקרה של מגע  יש לרחוץ היטב את המקום עם מים וסבון. עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב 
את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד 

המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשדה: עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 

שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
בלתי  ואנשים  ילדים  של  ידם  להישג  מחוץ  הדברה,  חומרי  לאחסון  המיועד  נעול  במחסן  לאחסן את התכשיר  יש  אחסון: 

מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
תכשיר שנשפך: על תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה. 

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך התשטיף אל מיכל 
המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה 
מידית ע"י  רופא,  והצג בפניו תווית זו. במקרה של בליעה יש לפנות הנפגע לרופא. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף 

במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם טלפון מס': 7771900 –04

מיוצר עבור לידור אלמנטס 
ע"י ליעד אגרו בע"מ.
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הערות:
1 הטיפול נגד אקרית אדומה בורדים מונע התבססות של כנימת עש הטבק.

2 זני ורדים בטוחים: מרצדס, ג'אז, גולדן גייט, לאבלי רד, סמבין,
  טקילה, בלאק ביוטי, טינקה, ברונס.

3 זני גיבסנית בטוחים: פרפקטה, מיליון-סטאר.
4 זני אסתר בטוחים: סנרייד.
5 זני ארליה בטוחים: סיבולדי

6 זני גרברה בטוחים: איסנדרה.
7 זני פיטוספורום בטוחים: מגוון.

8 זני צסטרום בטוחים: צסטרום  אדום.
שילובים:  

בכותנה: קליפסו 480 ת.ר.; 
בקישוא: קליפסו; 

במלון: קליפסו, טלסטאר, הליוגופרית, באיפידן, רומקטין; 
במלון מזן הדסון: אינפיניטו 687.5 ת.ר. 

באבטיח (זנים: 616, הרי-אדום, מללי וקלאסיקו): נתיבו 75% ג.ר..
בעגבניות: ביסקיה 240 ת.ש.מ (זנים: 870, אנטונלה);  

בפלפל: פלורמייט, רומקטין; 
בחציל: טלדור 500 ת.ר. (זנים: קלאסיק, מרגריטה, 1726).

בגיבסנית (פרפקטו): פלורמייט; 
במלפפון: פלורמייט;

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר 
המשולב. השילובים נבדקו רק בזן שצוין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים 

לפני ריסוס מסחרי. 
בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.
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