
 קוטלי 
עשבים

קוטל עשבים סיסטמי להדברת עשבים 
רחבי עלים בריסוס אחר הצצה במטעים, 
פרדסים, זית, תמר, תירס, דשא, חוחובה,

להכנת שטחים לפני זריעת חיטה 
ובשטחי בור

רשיון הגנה"צ מס': 12 / הצ / 4112

תרכיז מתחלב

تاندوس
Tandus 200 EC
טנדוס

שילובים: 
 ניתן לשילוב עם גאלופ/ראונדאפ. שילוב זה משפר את הדברת גמא הפקעים.

כללי: טנדוס הינו קוטל עשבים רחבי עלים בלתי ברירני. טנדוס פועל בדומה לקוטלי עשבים מקבוצת האוקסינים. התכשיר 
נקלט בעלוות הצמחים ומגיע לכל חלקי הצמח כולל שורשים. לאחר הריסוס תופענה תופעות של התקפלויות עלים בצמחים 
הפגועים עד להתייבשותם הסופית. טנדוס מיועד להדברת עשבים בשטחי בור, בהכנת שטחים לקראת זריעת חיטה, בתירס 

מספוא ובמטעים מבוגרים החל מן השנה השלישית לאחר נטיעתם. טנדוס יעיל להדברת העשבים הבאים: אבוטילון, ארכובית 
שבטבטית, אספרג החורש, אספסת מצויה, דטורה, דבקה, הגה מצוי, חבלבל השדה, חנק, חמציץ, ינבוט השדה, ירוקת החמור, 
מיני לכיד, סולנום שחור וזיתני, כוכבית מצויה, חלמית צעירה, סלק מצוי, זנב עקרב, מצליבים שונים, רגלת הגינה ויהודי נודד.

    )as meptyl-heptyl-ester( fluroxypyr מכיל: 200 גרם בליטר

אריזה: 5 ליטר

O :קבוצה

טבלת הוראות שימוש

הערותהמינון )סמ"ק/ד( או הריכוז )%( הגידול

0.25%חוחובה
במטעים צעירים עד גיל שנה יש להיזהר לבל יפגע 

התרסיס בעלווה

תירס מתוק ותירס לתחמיץ
יש לרסס בסמוך לאחר ההשקיה.150 סמ"ק לדונםבשלב גידול של 4-6 עלים בלבד.

דשא דגני מזנים: בופלו, דרבן, 
0.5%זואיסיה, פספלון, קיקויו

יש להיזהר לבל יפגע התרסיס בצמחי תרבות בשולי 
הדשא או במרכזו

הכנת שטחים לקראת זריעת חיטה 
עד חודש לפני זריעת חיטה150 סמ"ק לדונם     בקרקעות בינוניות וכבדות

250 סמ"ק/ד' או 0.75% בכתמיםשטחי בור
אין לרעות בשטח מרוסס בטנדוס עד 7 ימים לאחר 

הריסוס.

מטעים: אגס, תפוח, אפרסק, 
נקטרינה, משמש, שזיף, רימון, 

פיג׳ויה ושקד )1(
0.5%

אין לרסס בעת לבלוב עלווה צעירה0.5%מנגו )1(

0.5%זית )1(

0.5%הדרים )1(

0.5%תמר )1(

אין לרסס מהלבלוב ועד חנטת הפרות0.5%אפרסמון )1(

)1( ניתן לרסס החל מן השנה השלישית לנטיעה, אין לפגוע בעלוות העצים בעת הריסוס. אין לרסס על סורים, 
יש להסיר את הסורים לפני הריסוס.
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