
תכשיר ברירני
להדברת עשבים דגניים

בחיטה לאחר הצצה

כללי:
אולימפוס פועל כקוטל עשבים דגניים קיימים ונקלט דרך השורשים ודרך העלווה של העשב. סימפטומים של ההדברה נראים 
לא לפני 3-4 שבועות לאחר היישום. יש לדאוג לכיסוי טוב של העשבים בריסוס. הדברה מיטבית של העשבים הדגניים 
מושגת כאשר גיל הדגן בין 2 עלים ועד אמצע תהליך ההסתעפות. בנוסף, הדברה המיטבית מושגת כאשר הקרקע לחה 
דיה לגידול נמרץ של העשבים. העשבים המודברים הם: דגניים שונים: בן חיטה אריכה, מיני ברומית (מטאטא, הגגות), 
מיני חפורית (מוזרה, מצוייה) ושיבולת שועל בר. הדברה חלקית: מיני שעורה (מכחילה, תבור). דיכוי חלקי: זון. ר"ע: אמיתה, 

חרדל השדה ומיני מצליבים אחרים. אולימפוס מדכא את התפתחות החלמית באופן חלקי.
הוראות השימוש:

גבוהה של התכשיר בעור חשוף, עלול לגרום לתופעות  מסוכן בבליעה. מגע ממושך או מגע חוזר בתדירות  אזהרות: 
אלרגיות לאנשים רגישים. התכשיר עלול לגרום לגירוי קל לעיניים. 

אמצעי זהירות: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על 
בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.  להשתמש בכפפות 

 .(EN-166 לפי תקו) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (EN-374/3 לפי תקן) ניטריל
יש להקפיד על שימוש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש 

להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

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

אמצעי זהירות בעת הריסוס: אין לרסס כאשר יש רוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים, לבריכות 
דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על חיטה הסובלת מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת 

כלשהי.
הכנת התרסיס: 

1. ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. 
2. שמים את הכמות הדרושה של האבקה הרחיפה לתוך המסננת שבפתח המיכל. מפעילים את המערבל ושוטפים את 
אבקת התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים. אין להפסיק את פעולת מערכת הערבול מעת המילוי ועד גמר 

הריסוס. במרססים בהם אין מערבל אוטומטי יש לדאוג לערבוב יסודי של תמיסת הריסוס עם תום המילוי.
3. יש להקפיד בעת ריסוס אולימפוס להשתמש בציוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים. הציוד חייב להיות במצב תקין 

ומכויל.
אופן השימוש: 

    
 

*  רשימת זני חיטה מותרים לריסוס: אריאל, גליל, נגב.
** משטחים מותרים: סיבה, תפ, DX על פי הוראות היצרן.

הערותמועד טיפולמינוןהגידול

לאחר הצצה - החל מהעלה השני6.5 ג‘/ד‘*חיטה
 של הגידול ועד 5 עלים.

** יש להוסיף משטח 
    לא יוני לתרסיס.

שילובים: ניתן לשלב את התכשיר בחיטה מזן גליל עם יגואר 275 ת.מ. או אופטיקה 600 ת.נ. בכל 
מקרה של שילוב יש להתחשב גם בהנחיות השימוש והבטיחות המפורטים בתווית התכשיר המשולב.

גידולים עוקבים: שנה לאחר היישום - חיטה בלבד.
עמידות: באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים 

מעכבי ALS. בשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות 
כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה. בכל מקרה שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו  עמידות או 

סבילות כאמור, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה.
בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש: 
יש לשטוף את ציוד הריסוס משאריות החומר לאחר השימוש. יש להקפיד שמי השטיפה לא יזרמו לשדות 
או  תכשירים  שירוקנו  לכך  יגרום  ולא  אדם  ירוקן  לא  דגים.  לבריכות  או  השקיה  מי  לתעלות  מעובדים, 
שאריותיהם ממתקן ריסוס, 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 במיתקן שטיפה.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר 

אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים 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: מיד עם גמר הטיפול, 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.

מועד כניסה מחדש: הכניסה לשטח מרוסס מותרת 12 שעות לאחר גמר הריסוס.
איחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית סגורה היטב במקום סגור ונעול המיועד לאחסון חומרי 

הדברה, הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
חומר שנשפך: יש לאסוף בכלי אטום תכשיר שנשפך ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל 
המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, כתוצאה משימוש בלתי נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע 
במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית על ידי רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, 

יתכנו בחילה והקאות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, יש להפשיט את 
הבגדים ולשטוף היטב את המקום הנגוע במים וסבון. במקרה של זיהום העיניים, יש לשטוף במים 

זורמים במשך 15 דקות. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.
מידע לרופא: מרכז המידע בהרעלות, בית חולים רמב'ם טלפון מס. 04-7771900

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 מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, 
אינה חלה עלינו. בשטחים עם אוכלוסיית מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות, היצרן/או המשווק לא יישאו באחריות כל שהיא 

לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת, כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה.
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