
סונלאן ת.מ. סונלאן ת.מ.
כללי: סונלאן הינו קוטל עשבים מקבוצת הדיניטרואנילינים, ברירני לדלועיים ולאגוזי 
בתיחוח  בקרקע  עירבובו  ע״י  תיעשה  זריעה  קדם  בטיפולי  התכשיר  הפעלת  אדמה. 
לעומק 10-8 ס״מ. בטיפולי קדם הצצה יופעל התכשיר ע״י השקיית המטרה של 50 
קוב לדונם לפחות. יש לרסס סונלאן על קרקע יבשה. לתכשיר נדיפות גבוהה ורגישות 
ככל  סמוך  בהמטרה  או  בהצנעה  התכשיר  את  להפעיל  יש   .UV קרינת  ע״י  לפירוק 

האפשר למועד הריסוס, אך לא יאוחר מ-24 שעות ממועד הריסוס.
הוראות השימוש:

בכניסה  או  בבליעה  קטלני  להיות  עלול  בשאיפה,  מזיק  בבליעה,  רעיל  אזהרות: 
לנתיבי האוויר, גורם נזק חמור לעיניים, מזיק במגע עם העור, גורם גירוי בעור, גורם 

ריגוש )אלרגיה( בעור. התכשיר ואדי התכשיר דליקים.
אמצעי זהירות: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש בבגדי 
עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי 
ולהגנה על השיער. כפפות נאופרן )לפי תקן EN-374/3( מסיכת חצי פנים )תקן 
 .)EN-166 ( ומשקפי מגן )תקןEN-14387 תקן( ABEKP3 עם מסנן מסוג )EN-140
לאכול,  אין  התכשיר.  בליעת  או  המנע משאיפת  והעיניים,  העור  עם  ממגע  המנע 

לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.
אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. מנע הגעת התכשיר למקורות 

מים, נחלים, ברכות דגים ומאגרי מים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.
שמירת מרחקי ריסוס: חל איסור לרסס במרחק קטן מ-50 מטר ממבנה. כשהרוח 

נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 100 מטר ממנו.
הכנת התרסיס: מלא במיכל המרסס את מחצית כמות המים הדרושה. הוסף את כמות 
התכשיר המדודה ובחש היטב, לאחר מכן הוסף את יתרת כמות המים החסרה תוך 

עירבול מתמיד.
העשבים המודברים: הפעלת התכשיר ע״י תיחוח או המטרה תמנע הצצה של העשבים 
הבאים: מיני ירבוז, רגלת הגינה, כף אווז, מיני דגניים וביניהם זריעי דורת ארם-צובא 
יותר. הסונלאן  גבוהים  מינונים  דרושים  וענבי שועל  מצוי  קוטב  להדברת  )קוסאב(. 

אינו פוגע בעשבים קיימים.
הוראות שימוש:

מינון )סמ״ק/ד׳(מועד היישום ואופן ההפעלההגידול
מלון, אבטיח, מלפפון, 

קישוא )בשטחים פתוחים 
בלבד, וללא חיפוי קרקע(

קדם הצצה - הפעלה בהמטרה 
בלבד

300 - באדמה קלה
450 - באדמה כבדה

250 - 350*קדם זריעה-הפעלה בתיחוחאגוזי אדמה
* המינון הגבוה מיועד לשטחים המשובשים בקוטב מצוי ו/או בענבי שועל.

גידולים עוקבים: בשדות שטופלו בסונלאן ניתן לגדל כגידול עוקב: כותנה, כוסברה, 
אחרים  גידולים  ועגבניות.  אדמה  אגוזי  קישוא,  מלפפון,  מלון,  אבטיח,  פטרוזילנון, 

ניתן לגדל חצי שנה ממועד הריסוס של הסונלאן, לאחר חריש עמוק.
בגמר השימוש:

מהשאריות  המיכל  את  לרוקן  יש  הטיפול/הריסוס  בגמר  ואביזריו:  המרסס  ניקוי 
בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים 
למילוי  המרסס  של  קצרה  הפעלה  ודטרגנט,  נקיים  במים  המרסס  מילוי  ודטרגנט: 
הצנרת והמשאבה. השהיית התמיסה במרסס למשך 24 - 48 שעות, ושטיפה נוספת 

במים נקיים. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
ממיכל  ריסוס,  ממתקן  שאריות  או  תכשירים  ולשטוף  לרוקן  אין  תשטיפים:  סילוק 
המים  ומקווי  מקורות  ואל  דגים  בריכות  אל  הקרקע,  אל  אחר  ממתקן  או  איסוף 
הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על  מאושרות  בשיטות  תשטיפים  לסלק  יש  למיניהם. 
כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה 

ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר השימוש, רחץ היטב את הידיים ואת כל הגוף 

במים וסבון, וכבס את הבגדים בנפרד.
בשטח  יוצב  אזהרה  שלט  הריסוס.  לאחר  שעות   12 לשדה:  כניסה   -  Reentry

המרוסס ובו יצוין שם החומר המרוסס ומועד הכניסה מחדש לשטח.
איחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול המיועד לאיחסון חומרי 

הדברה הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים.
לחומרים  השמדה  לאתר  וסלק  הובל  אסוף,  נסורת,  או  בחול  ספוג  שנשפך:  תכשיר 

מסוכנים.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב. לפחות 3 פעמים במים או במתקן 
שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף למיכל המרסס. נקב ומעך האריזה השטופה 

והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.
המזוהמים  הבגדים  את  להסיר  יש  התכשיר  עם  מגע  של  במקרה  ראשונה:  עזרה 
במים  התכשיר  עם  במגע  באו  אשר  הגוף  חלקי  ושאר  הידיים  את  היטב  ולרחוץ 
ובסבון. במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ- 15 
דקות ולפנות מיד לרופא ולמרכז הארצי להרעלות. במקרה בליעה אין לעודד הקאה. 

יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תוית זו.
הוראות לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, טל: 04-7771900.

האריזה,  תוית  של  הכימי  המפרט  את  תואם  זה  שמוצר  לכך  אחראי  המוכר  הערה: 
ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התוית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות 
בתנאי שמוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שמוש בחומר בצורה הנוגדת 
את ההוראות המצוינות בתוית בתנאי שמוש 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.

תרכיז מתחלב
קוטל עשבים ברירני לדלועיים ולאגוזי אדמה
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החומר דליק! החומר קורוסיבי!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש!

מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!
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