
 Pencyoner   פנסיונר  بنسونر
תרכיז רחיף 

קוטל פטריות
 Pencycuron 250 gr/L :מכיל

Zhejiang Heyi Pesticide & chemicals Co. , LTD China :מיוצר ע"י

רעילות: IV מסוכן
מספר או"ם: לא מסווג

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 11/ה"צ/4035

מס' ייצור: 

לא לשימוש ביתי ‑ לשימוש חקלאי בלבד
ليس اللستخدام املنزلي - اللستخدام الزراعي فقط

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500, טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

מכיל: 5 ליטרים
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כללי: לטיפול כנגד ריזוקטוניה סולני בתפוח אדמה.
אזהרות: התכשיר מסוכן בשאיפה.

המקובלים  הזהירות  בדרכי  בתכשיר  לנהוג  יש  ומיגון:  בטיחות  אמצעי 
להשתמש  יש  בתכשיר  השימוש  בעת  הדברה.  בחומרי  שימוש  בעת 
בציוד מגן אישי מתאים: חליפת מגן עשויה P.V.C, משקפי מגן עמידים 
 ,P

3
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לכימיקלים, מסיכה עם מסנן תקני להגנה על דרכי הנשימה  מסוג  

ובעיניים.  בעור  התכשיר  ממגע  הימנע  וגרביים.  נעליים  נאופרן,  כפפות 
בזמן  לעשן  או  לאכול  אסור  והתרסיס.  התכשיר  משאיפת  להימנע  יש 

הטיפול בתכשיר.
התכשיר רעיל לייצורים שוכני מים. יש למנוע הגעת  אזהרות לסביבה: 
ביוב מחשש לזיהום מקורות  התכשיר למאגרי מים/ נחלים/ בריכות או 

מים.
את  מודדים  השימוש.  לפני  המכל  את  היטב  לנער  יש  התרסיס:  הכנת 
בהדרגה  שופכים  מים,  במעט  ומערבבים  פנסיונר  של  הדרושה  הכמות 
כדי בחישת  למכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים הדרושה, תוך 

המערבל ומוסיפים את יתרת המים.
אופן היישום:

נפחהמינוןטיפולהפגעהגידול

תפוח אדמה
מק-שורש

)ריזוקטוניה 
סולני(

בפס 
הזריעה

500 סמ"ק 
ל-1000 

מטר/שורה

15 ליטר 
לדונם

טיפול 
בפקעות

500 סמ"ק 
לטון פקעות

ריסוס 
 ULV-ב

ע"י ציוד 
מתאים

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

ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

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

טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר השימוש רחץ את הגוף במים וסבון. 
לכבס  יש  הבגדים  את  נקיים.  בבגדים  השתמשת  בהם  הבגדים  החלף 

בנפרד מהכביסה הרגילה.
כניסה מחדש: 12 שעות לאחר היישום.

במקום  הסגורה,  המקורית  באריזה  התכשיר  את  לאחסן  יש  אחסון: 
קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי 

הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל  טיפול בתכשיר שנשפך: 
בהם  החומרים  את  להעביר  יש  מסוכנת.  כפסולת  הינו  האחסון  בזמן 

השתמשו לספיגת החומר  לאתר פסולת רעילה. 
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או 
והשלך  השטופה  האריזה  את  ומעך  נקב  מים.  בלחץ  שטיפה  במתקן 

האריזות לפח האשפה.
במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף עם מים  עזרה ראשונה: 
לרופא  לפנות  יש  בליעה  של  במקרה  לפחות.  דקות   15 במשך  זורמים 

ולהציג בפניו את תווית התכשיר.
רמב"ם  ביה"ח  בהרעלות.  רפואי  לייעוץ  הארצי  המרכז  לרופא:  מידע 

חיפה, טל. 04-7771900

הכימי המפורט  תואם את המפרט  זה  לכך, שמוצר  המוכר אחראי  הערה: 
על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק 
זו אינה  רגילים. אחריות  להוראות בתנאי שימוש  ניתן בהתאם  הוא  כאשר 
המצוינות  ההוראות  את  הנוגדת  בצורה  בחומר  שימוש  של  במקרים  חלה 
בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע”י 
המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, 

ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.
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