
שונים.  בגידולים  ברירנית  עשבים  והדברת  עשבים  הצצת  למניעת  מיועד   330 פנדל  התכשיר 
בהפעלת התכשיר ע״י תחוח או המטרה תמנע הצצת העשבים: מיני חפורית, דורת ארם צובא 
העקרב,  עוקץ  בר,  סלק  גביע,  בר  חלמית,  נוריות,  מיני  ירבוז,  מיני  אווז,  כף  כוכבית,  מזרעים, 
יודברו גם עשבים  ארכובית שבטבטית, חפורית ורגלת הגינה. לאחר הפעלת התכשיר בהמטרה 
קיימים כמפורט להלן: חלמית, סלק בר, כף אווז, סירפד עד שלב של זוג עלים אמיתיים. שאר רחבי 
יודברו עשבים ממשפחת הסוככים וקייצת.  יודברו בשלב של פסיגים. לא  עלים המוזכרים לעיל 
הפעלת פנדל ע״י תיחוח בקרקע או המטרה תעשה תוך 6 ימים לאחר הריסוס. הפעלת התכשיר 
ע״י ערבובו בקרקע בתיחוח לעומק 10-8 ס״מ או ע״י המטרה כמפורט בטבלה. בקרקעות כבדות 

יש להמטיר לפחות 50 מ״ק לדונם, להחדרת התכשיר לקרקע.
עלול  התכשיר  בבליעה  בבליעה,  מסוכן  התכשיר  דליק,  התכשיר  אזהרות:   - שימוש  הוראות 

לגרום נזק לראות. התכשיר מגרה את העיניים. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. 
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים 
)חליפת מגן עשויה PVC, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות נאופרן, מסכת פנים עם פילטר 
מאושר לגזים אורגנים ABEK2 ,A2 או שווה ערך, נעליים וגרביים(. המנע ממגע עם העיניים 
והעור. המנע משאיפת התרסיס. אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, 
עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה 
אינו רעיל לדבורים. ושדות מעובדים. התכשיר  דגים  בריכות  נחלים, מאגרים,  למקורות מים, 
הערבול,  הפעל את מערכת  הדרושה,  המים  כמות  במחצית  מיכל המרסס  מלא  התרסיס:  הכנת 

הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה.
ציוד המרסס: כל מרסס המצויד במוט ריסוס, פומיות מניפה ומערבל מתאים לריסוס פנדל. אין 
לזוית  בהתאם  הקרקע  פני  מעל  הפומיות  של  מתאים  גובה  על  שמור  מפוח.  במרסס  להשתמש 
הפיזור שלהם והמרווחים בין הפומיות, למען תווצר חפיפה מתאימה לכיסוי אחיד של השטח. 
ברסוס פסי זריעה השתמש בפומיות E הנותנות תפוקת נפח תרסיס שווה לכל רוחב בסיס המניפה.

יש  בלבד,  זריעה  פסי  ברסוס  רצוף.  לרסוס  מיועדת  זו  כמות  ל/ד׳.   40-20 התרסיס  נפח  הערה: 
להקטין את הכמות יחסית לאחוז השטח המטופל.

חמניות,  כותנה,  הינם:  פנדל  יישום  לאחר  לזריעה  מורשים  עוקבים  גידולים  לב!  לתשומת 
שעועית, בצל, שום, תפוח אדמה, קינרס, שמיר, כוסברה, פטרוזיליית עלים, גזר. אין להאביס 

בעלי חיים בשחת, קש או שאריות של צמחים שטופלו בפנדל.
אופן היישום:

מינון סמ"ק/ד'צורת הפעלהמועד הריסוסהגידול
500* תיחוח לעומק 10-8 ס״ממסוף ינואר ועד יום הזריעהכותנה
450השקיית המטרה 50-30 מ״קמיד לאחר הזריעה לפני המטרת הנבטהכותנה

חמניות
לפיצוח

קדם זריעה, או מיד לאחר הזריעה 
ולפני המטרת הנבטה

תיחוח לעומק 10-8 ס״מ, 
השקיית המטרה 50-30 מ״ק

500

אחר הצצה כשלצמחי הבצל עלה בצל זרוע
אמיתי ראשון באורך 5 ס״מ לפחות

השקיית המטרה
50-30 מ״ק

500

500השקיית המטרה 50-30 מ״קאחר זריעה קדם הצצהבצלצולים

פנדל 330 ת.מ. פנדל 330 ת.מ.

PENDEL E.C.

פנדל 330 ת.מ.
תרכיז מתחלב
קוטל עשבים

מכיל: 330 גרם PENDIMETHALIN בליטר
התכשיר פנדל 330 מיועד למניעת הצצת עשבים והדברת עשבים 

ברירנית בגידולים שונים.
התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.

מס׳ או״מ: 3082
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!

מיובא ומשווק ע״י חברת תרסיס בע״מ
ת.ד. 10156, פ״ת טלפון: 03-9223785,

www.tarsis-agrichem.co.il
 Shandong Huayang Technology Co Ltd China התכשיר מיוצר ע״י

Hallmark Chemicals BV עבור
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 06/הצ׳/1886

מינון סמ"ק/ד'צורת הפעלהמועד הריסוסהגידול
500 - 900תיחוח לעומק 10-8 ס״מקדם זריעהגזר**

500 - 900השקיית המטרה 50-30 מ״קקדם הצצהגזר
שמיר, פטרוזיליה 
עלים***, כוסברה

לאחר זריעה לפני המטרת 
הנבטה

500השקיית המטרה 50-30 מ״ק

השקיה לאחר התיחוח תשפר את יעילות ההדברה.  *
המינון הגבוה מיועד להדברת כשות השדות. מותר לשימוש בזנים: ננקו, פרדור, טיפטופ,   **
ולור, פרסטו, טינו, מילור, לגונה. בטיפולי קדם הצצה בגזר אין לשלב פנדל עם לינורקס, 
לינקס או כל תכשיר אחר המכיל לינורון. במידה ומעונינים בשילוב עם לינורון, יש לרסס 

פנדל קדם זריעה ולהפעיל בתיחוח ואת הלינורון ליישם קדם הצצה ולהפעיל במים. 
אין להשתמש בפטרוזיליה מסולסלת.  ***

בהתאם  מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הריסוס  בגמר  המרסס:  ניקוי   - השימוש  בגמר 
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את 

התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
איסוף  ממיכל  ריסוס,  ממתקן  שאריות  או  תכשירים  ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק 
חקלאי,  בשטח  ריסוס  כגון:  הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על  מאושרות  בשיטות  תשטיפים 

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 )REENTRY(: 12 שעות.

לאיחסון  המיועד  נעול  במקום  סגורה,  המקורית,  באריזתו  התכשיר  את  לאחסן  יש  אחסון: 
תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או נסורת לאסוף לכלי אטום ולהעביר 
לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת 

מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
במתקן שטיפה  או  פעמים  שלוש  לפחות  היטב,  האריזה  את  ריקות: שטוף  באריזות  טיפול 
אותה  והשלך  השטופה  האריזה  את  נקב  המרסס.  מיכל  אל  התשטיף  את  שפוך  מים.  בלחץ 

למיכל האשפה או אתר פסולת מוסדר.
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.
מידע לרופא: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי״ח רמבם חיפה טל׳: 04-7771900.

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 
ההוראות  את  הנוגדת  בצורה  בחומר  שימוש  של  במקרים  חלה  אינה  זו  אחריות  רגילים. 
המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה ע״י המוכר. 
או  ישירה  אחרת  אחריות  כל  בלבד.  הקונה  על  במלואה  האחריות  חלה  אלה  מעין  במקרים 

עקיפה אינה חלה על המוכר.
מכיל: 5 ליטר
תאריך עידכון תווית: 5/2017
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