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להדברה של עשבים רחבי עלים לאחר הצצת הגידול
בגידולים: בקיה, תלתן, אפונה, שעועית, בצל, אגוזי-אדמה וחיטה

כללי: בנטון הינו קוטל מגע המיועד להדברת נבטי עשבים רחבי עלים עד גיל שלושה עלים )של העשב המודבר( לאחר הצצה 
בגידולים: בקיה, תלתן, אפונה, שעועית, אגוזי אדמה, בצל וחיטה. בנטון נקלט דרך העלווה פועל כמעכב פוטוסינתזה וכך 

גורם לתמותת העשבים הרגישים. תהליך ההדברה של מיני העשבים הרגישים נמשך 10-5 ימים לפי סוג העשב , המינון ומזג 
האוויר.  טמפרטורות גבוהות, לחות יחסית גבוהה באוויר ורטיבות בקרקע מזרזים את תהליך הקטילה. התכשיר אינו עובד 

דרך הקרקע ולכן בטוח לגידולים עוקבים במחזור.
עשבים מודברים: רגלת הגינה, כף אווז, דטורה, לכיד, קוטב מצוי, ברקן, גדילן, אמיתה, גזר, חלמית, מצליבים, קחוון.

התכשיר אינו מדביר ירבוז שרוע, סולנום ועשבים דגניים.

מועד הטיפול: הריסוס מבוצע על גבי  נוף הגידול להדברת עשבייה קיימת. רצוי לרסס כאשר העשבים צעירים
)עד גיל של שלושה עלים(. זהו השלב בו העשבייה רגישה לתכשיר.

אופן היישום:

Bentazone מכיל : 480 גרם/ ליטר

אזור תעשיה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040
מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
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הערות לטבלה:
)1( בטיפולים בבנטון במינון 300 סמ"ק/דונם ומעלה יודבר ברוב המקרים גם גומא הפקעים )סעידה(.

)2( בבצל זרוע בזנים: ריברסייד

)3( בצל שתול בזנים: אורלנדו, עדה

הערות נוספות:
• הריסוס מבוצע על נוף הגידול לשם הדברת עשבייה קיימת. מומלץ לרסס כאשר העשבים צעירים עד גיל 3 עלים,

   אז רגישותם לתכשיר מרבית.
• גשם או השקיה ב- 48 השעות הראשונות לאחר הריסוס יפגעו ביעילות ההדברה.

• יש לרסס במרסס עם מוט ריסוס ופומיות המיועדים להדברת עשבים.
• אין לרסס בזמן רוח על מנת למנוע רחף לגידולים שכנים. 

• אין לבצע חפיפה כפולה וריסוס במקום.

שילובים: 
• אין להוסיף לתכשיר בנטון משטח

60 סמ"ק/ד' • בבקיה ותלתן ניתן לשלב עם פיוניר: בנטון 100-50 סמ"ק/ד'+ פיוניר 
• בבקיה ניתן לשלב עם אקופרט: בנטון 75 סמ"ק/ד'+אקופרט 45 סמ"ק/ד'

גידולים עוקבים במחזור:
לתכשיר בנטון לבד אין הגבלה של גידולים במחזור. בשילובים יש להתייחס להגבלות גידולים עוקבים בתכשיר המשולב.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 24 שעות.

אזהרות לאדם:
• התכשיר מזיק בבליעה.

• התכשיר עלול לגרום לגירוי קל במגע עם העיניים.

סכנות לסביבה: 
• התכשיר מזיק לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.

• אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. ראה פירוט בתווית המוצר.

)IV( דרגת רעילות: מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג

מספר רישיון הגה"צ: 2015/ה.צ./4319

אריזות: 5 ליטר

• אינו רעיל לדבורים.
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