סאנדורון ת.ר.

כללי :סאנדורון ת.ר ,.קוטל עשבים המונע את הצצתם של עשבים חד-שנתיים קיציים וחורפיים.
התכשיר מופעל על ידי גשם או המטרה ,נקלט ע״י שורשי העשבים הנובטים ומונע את הצצתם .עשבים
אשר הציצו טרם הפעלת החומר לא יפגעו ,אלא אם כן ישולב משטח או קוטל-מגע.
העשבים המודברים :בין העשבים המודברים ,עשבי קיץ כגון מיני ירבוז ,רגלת הגינה ,חלמית ,סולנום
שחור ,דגני קיץ שונים (אצבען מאדים ,דוחנית השלחין ,מיני זיפן ,בת-יבלית מצרית ,אלביסיני הודית,
צנכרוס) וכן עשבי חורף כגון מיני מצליבים ,מיני סוככיים ,מיני מורכבים ,כף אווז ,מיני חפורית וזון.
סאנדורון אינו מדביר שבולת שועל בר ולחך.
הוראות שימוש -
אזהרות :התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים .גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות :השתמש בכפפות ובמסיכה ,הזהר מבליעת התכשיר .המנע מעישון או אכילה
בעת הריסוס.
אזהרות לסביבה :התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ,התכשיר עלול לגרום נזק בלתי הפיך לסביבה
המימית .אין ליישם את התכשיר סמוך למאגרי מים ואו מקורות מים .מנע זרימת עודפי תכשיר או מי השטיפה
למערכת הביוב ,מקורות מים ,נחלים ,מאגרים ,לברכות דגים ושדות מעובדים .התכשיר אינו רעיל לדבורים.
הכנת התרסיס :מלא את מיכל המרסס במים עד חציו .הפעל את המערבל ,שפוך את הכמות הדרושה
של התכשיר והוסף את יתרת המים.
אופן היישום:
 .1גידולי מטע ,הדרים וגפן .הריסוס יעשה בכל הגידולים הנ״ל מגיל שלוש שנים ומעלה בלבד .יש לכייל
את המרסס לפני תחילת העבודה .בעת הריסוס יש להקפיד על עירבול מתמיד במיכל המרסס ולהמנע
מהאטה או עצירה .אין לטפל יותר מפעמיים בשנה באותו מטע .נפח התרסיס 50-20 :ליטר לדונם.
מינון סמ”ק/ד’
סוג הקרקע
מועד הריסוס
הגידול
250 - 200
בינונית ולס
סתיו-חורף
אבוקדו ,הדרים
300 - 250
כבדה
פקן ,תפוח
300
קלה ,בינונית ,כבדה
אביב ,קיץ
150
לס וחול-לס
200
בינונית
אביב ,סתיו
גפן
300
כבדה
200
בינונית
250
כבדה
אביב ,סתיו
אגס
אין לטפל בחול ולס
בינונית
אנונה ,אפרסמון ,אפרסק ,זית,
200
אביב ,סתיו
כבדה
מנגו ,שסק ,שקד ,תמר
שילובים :להדברת עשבים קיימים אפשר לשלב סאנדורון עם ראונדאפ במינונים המומלצים .יש לשלב
סאנדורון עם משטח  DXבריכוז .0.5%

סאנדורון ת.ר.

SANDURON S.C.

תרכיז רחיף

קוטל עשבים למניעת הצצתם של עשבים חד שנתיים
בהדרים ,מטע ,גפן וכותנה
מכיל 800 :גרם  DIURONבליטר
התכשיר בדרגת רעילות  ,IIIמסוכן לבריאות.
מס׳ או״מ3082 :
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!
מיועד לשימוש חקלאי בלבד  -אסור לשימוש ביתי!

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳ /10הצ׳4069/

התכשיר משווק ע״י חברת תרסיס בע״מ טל,03-9223785 :
www.tarsis-agrichem.co.il

התכשיר מיוצר ע״י חברת אגן כימיקלים

הערה :המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ,ומתאים למטרות
המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים.
אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית
או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע”י המוכר .במקרים מעין אלה
חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד .כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.
מידע לרופא :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי״ח רמבם חיפה טל04-7771900 :

מס׳ אצווה:
פג תוקף:

תאריך עידכון תווית6/2017 :
מכיל  5ליטר

סאנדורון ת.ר.

 .2כותנה א .טיפול סתיו-חורף להכנת שטחים לקראת כותנת שלחין .מינון סאנדורון יקבע בהתאם
למועד הטיפול כמפורט בטבלה .מפחיתים את המינון ככל שמתקרבים למועד זריעת הכותנה.
סוג הקרקע מינון סמ''ק/ד'
מועד הריסוס
טיפולים בכותנה
סתיו-חורף.
טיפול
הכנת שטחים לקראת
200
כותנת שלחין .מפחיתים נובמבר-ינואר
 180ומפחיתים עד 140
מראשית פברואר צפונה מלכיש
את המינון ככל
 140מפחיתים עד 120
שמתקרבים לעונת הזריעה מראשית פברואר לכיש ודרומה
250
כל הקרקעות
עד אמצע פברואר
טיפול
150
קדם זריעה מוצנע מאמצע פברואר ועד סמוך קלה ,בינונית
(בתיחוח)
לזריעה
200
כבדה
לס,
בינונית
100
טיפול קדם הצצה ,זריעה הריסוס
הכותנה יעשה מיד לאחר זריעת חול לס
ברטוב וזריעה ביבש.
120
כבדה
ניתן לשלב סאנדורון עם ראונדאפ במינונים המומלצים.
בגמר השימוש  -ניקוי המרסס ואביזריו :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס ,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 העבודה החלף בגדים ,והתרחץ היטב במים וסבון .כבס בגדי
עבודה בנפרד מיתר הכביסה.
מועד כניסה מחדש לשטח שטופל ( 12 :)REENTRYשעות לאחר הריסוס.
בגינות ציבוריות יש להציב שלט המציין בברור את תאריך ושעת הטיפול האוסר כניסה לשטח
המטופל למשך  12שעות לאחר מכן.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית ,סגורה ,במקום נעול ,מוצל וקריר ,הרחק ממקורות
אש וחום ,המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים.
טיפול בתכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת
מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה .תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת ,לארוז במיכלים
אטומים ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
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 רעילה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו
במגע עם התכשיר במים וסבון .במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים
במשך כ 15 -ד׳ .במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו.

