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رقم ت�سجيل المركب الكيميائى: 87392-12-9

يحتوي بينانت ماجنم مبيد االع�ساب على 62‚7 

رطل من المادة الفعالة لكل جالون.

م�ستحلب مركز.

التخزين والتخل�ص من العبوات: 

يحفظ المبيد بعبواته الأ�صلية داخل مخزن جيد التهوية 

بعيدا عن الأطعمة والأعالف وبعيدا عن الأطفال.  العبوة 

من النوع غير قابل لعادة الملء, لذا ل تقدم على اعادة 

ا�صتخدامها او ملئها. افرغ ما تبقى من محتويات العلبة 

فى معدات الر�ش ثم اترك العبوة لت�صفى محتوياتها 

لمدة 10 ثوانى . امال العبوة بـ ¼ حجمها ماء ثم اعد 

غلقها وا�صتمرفى الرج لـ 10 ثوانى ثم افرغ محتوياتها فى 

خزان الر�ش.  كرر هذه الخطوة مرتين . يمكن بعد ذلك 

التخل�ش من العبوة فى مكبات القمامة ال�صحية الم�صرح 

بها او حرقها.

ال�سركة المنتجة: �صينجنتا كروب بروتك�صن ال ال �صى

بلد المن�ساأ: امريكا

ا�ستيراد و توزيع: بوليكلين 

 �ش.ب 55023 -  دبى - الأمارات, تليفون

www.polyclean.com

Danger

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

خطر

             يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

يجب قراءة الن�سرة المرفقة  قبل اال�ستعمال
L1040243 UAEM/02W - PPE 4092207

1 Litre 1 لتـر
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

 :.Batch No/رقم الت�سغيلة

 :Manf. Date/تاريخ االنتاج

  :Exp. Date/تاريخ االنتهاء

refer to inkjet print  

 انظر الى الرقم المطبوع على 

الل�صاقة        

DXB-AD-140-917720
المناخي والبيئة التغير  المبيد بوزارة  رقم ت�سجيل 

MOCCAE Registration Number

CAS No 87392-12-9

Pennant Magnum Herbicide contain 7.62 lbs 
active ingredient per gallon

Emulsifiable Concentrate (EC)

Storage & Disposal: 
keep the pesticides in its original container 
inside a well ventilated store house away from 
food, & children. The container is non refillable. 
Don’t re-use or re fill. Triple rinse containers 
promptly after emptying by emptying remain-
ing content in spraying tank and drain for 10 
seconds.  Fill ¼ of container with water and seal 
the container and rinse for 10 sec. empty rinsate 
in the spraying tank. Repeat this procedure for 
2 times. Offer he container for disposal in desig-
nated chemical waste land fill area or burn it.

Manufacturing Company: Syngenta Crop 
Protection LLC
Country of Origin: USA

Imported and distributed by: Polyclean LLC. 
P.O.Box 55023, Dubai, UAE. Tel: 043388226
www.polyclean.com

For weeds control in nurseries, turf and 
landscape planting

الم�ساتل والمروج  ال�سارة في  لمكافحة االع�ساب 

الخ�سراء الم�سطحات  وزراعات 

COMPOSITION:
S-Metolachlor *     83.70%
Other ingredient    16.30%
Total                      100.0%

المادة الفعالة

 ٪ 83‚70 اأ�ش-ميتولكلور 

٪ 16‚30 مكونات اأخرى: 

  ٪ 100‚0 المجموع الكلي: 

GROUP      HERBICIDE15 15   مبيد اأع�ساب           مجموعة
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و�سف المبيد:  

ُي�صتخدم بينانت ماجنم مبيد الع�صاب في مكافحة الع�صاب ال�صنوية واأنواع محددة من الع�صاب ال�صارة في الأوراق العري�صة وع�صب 

البندق الأ�صفر. يجوز ا�صتخدام بينانت ماجنم مبيد الع�صاب في اأع�صاب الموا�صم الدافئة التجارية وال�صكنية والأرا�صي غير المحددة 

للمحا�صيل, بما ي�صمل على �صبيل المثال ل الح�صر: المطارات وجوانب الطرق ومالعب الجولف والمالعب الريا�صية والمناطق 

ا ا�صتخدام بينانت ماجنم مبيد الع�صاب في  الترفيهية العامة وحدائق الزينة والمقابر وغيرها من الم�صطحات الخ�صراء. ويجوز اأي�صً

اأو حول نباتات الزينة المزروعة في الحقل و الحاويات ونباتات الزينة ال�صغيرة قليلة الحتمال في الم�صاتل ومزارع المروج. يحتوي 

بينانت ماجنم مبيد الع�صاب على المادة الفعالة الميتولكلور-اإ�ش التي تمنع تكون �صل�صلة طويلة جًدا من الأحما�ش الدهنية )مكان 

العمل مجموعة 15(.  ولقد تم تحديد بع�ش تجمعات الع�صاب ال�صارة طبيعية الحدوث باعتبارها مقاومة للمجموعة 15 من مبيدات 

الأع�صاب. وقد يوؤدي اختيار الأنماط الحيوية المقاومة من خالل ا�صتخدام مثل مبيدات الأع�صاب هذه اأو الأقل من معدلت ال�صتخدام 

التي يو�صى بها في نف�ش المجال اإلى الإخفاق في مكافحة الع�صاب ال�صارة. وقد يوجد النمط الحيوي المقاوم عندما ل يمكن ن�صب 

الأداء ال�صعيف اإلى الظروف البيئية ال�صلبية اأو طرق ال�صتخدام غير المنا�صبة. وفي حالة ال�صتباه في المقاومة, يرجى الت�صال 

بالممثل المحلي ل�صركة �صينجنتا الخا�ش بك اأو م�صت�صارك الزراعي للح�صول على الم�صاعدة.

ا�صتخدم بينانت ماجنم مبيد الع�صاب بالمعدلت المذكورة اأدناه لمكافحة كثير من الع�صاب المو�صمية والع�صاب ال�صارة في اأوراق 

عري�صة معينة وع�صب ال�صعد الأ�صفر )انظر القائمة اأدناه(. قم بمعايرة الجهاز الم�صتخدم قبل ا�صتعماله وفًقا لتعليمات الجهة 

الم�صنعة. 

�صع بينانت ماجنم مبيد الع�صاب في ناقل مالئم للح�صول على تغطية �صاملة. وفيما يتعلق بالنواقل ال�صائلة, ا�صتخدم كحد اأدني كمية 

10 جالون/فدان. وا�صتخدم المنتج قبل ظهور الع�صب اأو ح�صائ�ش الأوراق العري�صة اأو ع�صب ال�صعد الأ�صفر اأو بعد اإزالة الع�صب اأو ع�صب 

ال�صعد الذي كان موجوًدا بالفعل. وقد تكون هناك حاجة لال�صتخدام مرة اأخرى لتوفير مكافحة اأطول للع�صب ال�صار, على األ تتجاوز 

ا اأو دورة المح�صول, اأيهما اأقل الع�صاب التى يمكن مكافحتها ت�صمل : القباأ حولي,  4,2 باينت/فدان )46 مللي/1000 قدم مربع( �صنوًيّ

ُدخن ياباني , )ع�صب مائي(, ع�صب ال�صلطعون, ع�صبة رجل الحرباء,ع�صبة اآذان الدب, دخن الخريف, دخن ذيل الثعلب,  ذيل الثعلب 

العمالق, ع�صبة ح�صي�صة الإوزة, ذيل الثعلب الأخ�صر, ع�صبة كاأ�ش البراري, الأرز الأحمر, ع�صبة برات�صياريا, ع�صبة الكاأ�ش الجنوب 

غربية, ع�صبة الثمام ال�صعري, ذيل الثعلب الأ�صفر, ع�صب ال�صعد الأ�صفر, عنب الثعلب الأ�صود, ع�صب ال�صجاد, رجلة فلوريدا, ع�صبة 

الجندي البا�صل, البقلةالرجلة ال�صائعة, زهرة ال�صيخ, عنب الثعلب الزغبي, �صبط قنفذي, ع�صبة جون�صون ذات البذور, الذرة البي�صاء, 

ال�صرغوم.
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Pesticide Description: 
Pennant Magnum Herbicide controls many annual grasses, certain annual broadleaf weeds, 
and yellow nutsedge. Pennant Magnum Herbicide may be used on commercial and residen-
tial warm-season turf grasses and other non-crop land, including, but not limited to the fol-
lowing: airports, roadsides, golf courses, sports fields, public recreational areas, ornamental 
gardens, cemeteries, other landscaped areas, etc. 
Pennant Magnum Herbicide  may also be used in and around container and field-grown orna-
mentals, nonbearing nursery stock, and on sod farms. Pennant Magnum Herbicide contains 
the active ingredient S-metolachlor which inhibits the formation of very long chain fatty acids 
(VLCFA, Site of Action Group 15). Some naturally occurring weed populations have been 
identified as resistant to Group 15 herbicides. Selection of resistant biotypes, through re-
peated use of these herbicides or lower than recommended use rates in the same field, may 
result in weed control failures. A resistant biotype may be present where poor performance 
cannot be attributed to adverse environmental conditions or improper application methods. 
If resistance is sus pected, contact your local Syngenta representative and/or agricultural 
advisor for assistance.

Apply Pennant Magnum Herbicide at rates indicated below to control many annual grasses, 
certain broadleaf weeds, and yellow nutsedge (see following list). 
Calibrate applicator equipment before use according to the manufacturer’s directions. Apply 
Pennant Magnum Herbicide in sufficient carrier to obtain thorough coverage. For liquid carri-
ers, use a minimum of 10 gal/A. 
Apply before grass, broadleaf weeds, or yellow nutsedge emerge, or after existing weeds or 
nutsedge plants have been removed. A second application may be needed to provide longer 
weed control not to exceed a total of 4.2 pt/A (46 ml/1,000 sq ft) per year or crop cycle, 
whichever is less.
Weeds controlled include: annual bluegrass, barnyard grass, (watergrass) ,crabgrass, crow-
foot grass, doveweed, fall panicum, foxtail millet, giant foxtail, goose grass, green foxtail, 
prairie cupgrass, red rice, signal grass, (Brachiaria), southwestern cupgrass, witch grass, 
yellow foxtail, yellow nutsedge, black nightshade, carpetweed, Florida pusley, galinsoga, 
pigweed, common purslane, groundsel, hairy nightshade, sandbur, seedling Johnson grass, 
shattercane, volunteer sorghum.

Weeds control in Nurseries and Landscape planting  مكافحة االع�ساب فى مزروعات الم�ساتل والزراعات التجميلية
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 Usage    اال�ستخدامات

ml/1000 sq.ft (92.9 sq.mtr)

مل/1000 قدم مربع)92.9 متر مربع(

14-21

14-21

21-28

Pinte/Acr   باينت /فدان

ml/4046sq mtr    مل/4046 متر مربع

1,3 - 2,0

(615,2 - 946,4)

1,3 - 2,0

(615,2 - 946,4)

2,0-2,6

(946.4-1230.3)

Soil Texture 

قوام التربة 

Coarse  خ�صن 

 

Medium  متو�صط 

Fine  ناعم  

 Usage    اال�ستخدامات

 Rate of application of Pennat Magnum

ن�سبة بينانت ماجنوم

2,6 باينت/100 فدان )انظر قيود ال�صتخدام( 

1230.3ml/4046 sq.mtr

1,3 - 2,6 باينت/فدان )انظر قيود ال�صتخدام( 

615.2 - 1230.3ml/4046 sq.mtr

Common Name

اال�سم ال�سائع 

�صعدة �صنوية

�صعد لذيذ

غرز عنق الثيل

ديجيتاريا دموية

حي�ش

حي�ش مك�صيكي

اآذان الدب

قباأ حولي

Scientific Name 

اال�سم العلمي 

Cyperus compressus

 Cyperus esculentus

Digitaria ischaemum

Digitaria sanguinalis

Leptochloa fascicularis

Leptochloa uninervia

Murdannia nudiflora

Poa annua
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Warm Season Grasses (Bermudagrass, 
Centipedegrass, St. Augustinegrass, 
Bahiagrass, and Zoysiagrass) includ-
ing Commercial St. Augustine grass Sod 
Production. Apply Pennant Magnum 
Herbicide  before weeds emerge. Since 
soil moisture is necessary to activate 
Pennant Magnum Herbicide, irrigate with 
1/2 inch of water if rainfall does not occur 
within 7 days after treatment (See following 
Precautions).

م�صطحات الف�صل الدافئ )البرمودا والع�صب ال�صيني وع�صب 

القدي�ش اأوغ�صطين وع�صب باهيا, وع�صب زوي�صيا( بما في ذلك 

الإنتاج التجاري لمروج اأع�صاب القدي�ش اأوغ�صطين.

ا�صتخدم بينانت ماجنم مبيد الع�صاب قبل ظهور الع�صاب 

ال�صارة. 

وبما اأن رطوبة التربة �صرورية لتفعيل بينانت ماجنوم مبيد 

الع�صاب , قم بري المرج بن�صف بو�صة من الماء؛ اإذا لم تهطل 

الأمطار في غ�صون 7 اأيام بعد المعالجة )انظر التحذيرات 

الآتية(.

Weeds control in turf grass area مكافحة االع�ساب فى الم�سطحات الخ�سراء

Safety Period (Restricted Entry Interval – REI): Don’t enter or allow worker entry into treated areas for 24 hours

فترة االمان: يحظر الدخول اإلى اأي منطقة تجري ُمعالجتها اأو ال�صماح بدخول اأي عامٍل خالل 24 �صاعة. 
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Precautionary Statement : 
Hazard to Humans and domestic animals. Cautious Harmful if inhaled or absorbed through 
the skins. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing the dust. Prolonged or 
frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individual.
PPE: 
Applicators and other handlers must wear Long sleeved shirts and long pants Chemicals 
resistant gloves such as butyl rubber >14 mm, or neoprene rubber > 14 mm, or nitrile rubber 
> 14 mm Shoes plus socks. Follow manufacturer’s instructions for cleaning/maintaining 
PPE. If no such instructions for washable exists, use detergent and hot water. Keep and 
wash PPE separately from other laundry.

User safety recommendations: 
Users should wash hand before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or suing the 
toilets. Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly 
and put clean clothing. Removed PPE immediately after handling this products. Wash the 
outside of gloves before removing. As soon as possible , wash thoroughly and changes into 
clean clothing.

Safety while spraying: 
Like all chemical substances, avoid the exposure to the pesticide spray. Masks should be 
used to cover the nose and mouth during spraying. Eye visors should be worn when spray-
ing upwards, or in treated areas. Do not apply directly on food. Avoid applying the pesticide 
over rivers or water inhabited by fish.  The disposal of the excess pesticide spray mixture 
should be in accordance with the approved procedures agreed upon, and in the areas 
specified for this issue. Wash your body, change your clothes and wash your work clothes.
Do not refill the container after use. Puncture and dispose it according to the set regulations.
Keep the original container of the pesticide closed when not in use. Do not store near food. 
Keep out of the reach of children.

Environmental  Hazardous:. 
Don’t apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal area 
below the mean high water mark.  Don’t contaminate fresh water source  with this products 
spraying or spray leftover. 

بيانات تحذيرية: 

المخاطر التى ي�صببها المنتج لالن�صان والحيوانات الليفة. تحذير  هذا المنتج �صار في حال ا�صتن�صاقه او حال امت�صا�صه عبر الجلد. 

تجنب مالم�صة المنتج للب�صرة والعينين والمالب�ش , تجنب ا�صتن�صاق الغبار. قد يودى ال�صتخدام الدائم والمتكرر للمنتج الى تهيج الب�صرة 

فى بع�ش الحالت.

معدات الوقاية ال�سخ�سية:

يجب على العاملين القائمين على ا�صتخدام المنتج او مناولته ارتداء:  قم�صان طويلة الأكمام و�صراويل طويلة. 

قفازات مقاومة للمواد الكيميائية- مثل القفازات الم�صنوعة من مطاط البيوتيل >14 مل اومطاط النيوبرين >14 او مطاط النيتريل 

وجوارب. اأحذية  مل.    14<
اتبع تعليمات جهة الت�صنيع الخا�صة بتنظيف معدات الوقاية ال�صخ�صية اأو �صيانتها. في حالة عدم وجود تعليمات ب�صاأن المعدات القابلة 

للغ�صل, ُيمكن ا�صتخدام مادة منظفة والماء ال�صاخن. ويجب عزل معدات الوقاية ال�صخ�صية وغ�صلها بعيًدا عن بقية المالب�ش التي ُيجرى 

تنظيفها. 

تو�سيات خا�سة ب�سالمة الُم�ستخدم: 

يتعّين على الُم�صتخدم: غ�صل اليدين قبل تناول الطعام اأو ال�صراب اأو م�صغ البان اأو تدخين التبغ اأو ا�صتخدام المرحا�ش. 

التخل�ش من معدات الوقاية ال�صخ�صية عقب النتهاء من ا�صتخدام الُمنتج على الفور, مع مراعاة غ�صل القفازين جيًدا قبل خلعهما. كما 

يجب الغت�صال بالكامل وارتداء مالب�ش نظيفة باأ�صرع وقٍت ممكن.

ال�سالمة عند الر�ص: 

كما هو متبع مع جميع المواد الكيماوية تجنب مالم�صة رذاذ الر�ش. يجب و�صع كمامة لتغطيه الأنف والفم. يجب اإرتداء واقي للعيون عند 

الر�ش اإلي اعلى اأو في الأماكن المح�صورة. ل تر�ش مبا�صرة نحو الطعام. تجنب ر�ش المبيد فوق الإنهار او في المياه الآهله بالأ�صماك.

يجب التخل�ش من محلول الر�ش الفائ�ش عند الإ�صتعمال ح�صب الإجراءات الموافق عليها و في الأماكن المخ�ص�صة لذلك.

اغت�صل -غير مالب�صك -اغ�صل ثياب عملك. ل تعيد اإ�صتعمال العبوة بعد اإفراغها. اقطع او اثقب العبوة و تخل�ش منها ح�صب القوانين 

المو�صوعة. احفظ المبيد في عبوته ال�صلية محكم الإغالف بعيد عن متناول الأطفال و اأماكن تخزين الطعام.

المخاطر البيئية:

 ل ت�صع الُمنتج مبا�صرة اإلى الماء اأو في المناطق التي تحتوي على مياه �صطحية اأو في المناطق التي ت�صع �صمن عالمة ذروة المد. احر�ش 

على عدم تلويث المياه النظيفة عند التخل�ش من الماء الم�صتخدم في غ�صل المعدات اأو المياه بالمنتجات الملوثة. 
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First aid:
If in Eyes, Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes, 
remove contact lenses, if present after the first 5 minutes  and then continue rinsing 
the eye, Call poison control center or doctor for treatment advise.
If on skin, or cloths, Take off contaminated clothes and rinse immediately with plenty of 
water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advise.
If Inhaled, move person to fresh air, if person is not breathing call ambulance and then 
administer artificial respiration  preferably mouth-to- mouth, Call poison control center 
or doctor for treatment advise.
If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advise.  
Don’t give any liquid to person. Don’t induce vomiting unless you told so by poison 
control center or doctor. Don’t give anything by mouth to un conscious person. 

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically

Storage & Disposal: 
keep the pesticides in its original container inside a well ventilated store house away 
from food, & children. The container is non refillable. 
Don’t re-use or re fill. Triple rinse containers promptly after emptying by emptying 
remaining content in spraying tank and drain for 10 seconds.  
Fill ¼ of container with water and seal the container and rinse for 10 sec. empty rinsate 
in the spraying tank. 
Repeat this procedure for 2 times. Offer he container for disposal in designated chemi-
cal waste land fill area or burn it.

Warranty Statement: 
the company guarantees the stability of the chemical & physical specifications in its 
original container under the normal storage conditions in UAE until it’s expiry date.

User’s risk: 
Since the manufacturer cannot control the application, use, storage or processing of the 
product, the user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufac-
turer’s control.

االإ�سعافات االأولية :

في حالة ا�صابة العينين: حافظ على العين مفتوحة واغ�صلها جيدا بكمية وفيرة من الماءالجارى لمدة 15 -20 دقيقة. انزع العد�صات 

الل�صقة ان وجدت بعد مرور الـ 5 دقائق الولى  ثم تابع الغ�صل .  الت�صال باحد مراكز ال�صموم او الطبيب للعالج.

فى حال مالم�صة الجلد او المالب�ش : خلع المالب�ش  الملوثة و�صطف الجلد على الفور بكمية وفيرة من المياه لمدة 15-20 دقيقة . 

الت�صال باحد مراكز ال�صموم او الطبيب للعالج.

فى حال ال�صتن�صاق : نقل ال�صخ�ش الى مكان  به هواء نقى . فى حال انقطاع تنف�ش ال�صخ�ش الم�صاب يجب الت�صال فورا بال�صعاف 

اواجراء تنف�ش �صناعى ويف�صل عن طريق الفم . . الت�صال باحد مراكز ال�صموم او الطبيب للعالج.

في حالة الإبتالع : الت�صال باحد مراكز ال�صموم او ا�صت�صارة الطبيب ب�صان العالج . ارت�صاف قدر من الماء اذا كان ال�صخ�ش قادرا 

على ذلك – عدم محاولة التقيوء ما لم يطلب من احد مراكز ال�صموم او الطبيب ذلك . يحظر اعطاء ال�صخ�ش الفاقد للوعى اى �صى 

عن طريق الفم. 

الجرعة الم�سادة : ل توجد جرعة م�صادة وتعالج العرا�ش ح�صب ظهورها.

التخزين والتخل�ص من العبوات: 

يحفظ المبيد بعبواته الأ�صلية داخل مخزن جيد التهوية بعيدا عن الأطعمة والأعالف وبعيدا عن الأطفال.  

العبوة من النوع غير قابل لعادة الملء, لذا ل تقدم على اعادة ا�صتخدامها او ملئها. افرغ ما تبقى من محتويات العلبة فى معدات 

الر�ش ثم اترك العبوة لت�صفى محتوياتها لمدة 10 ثوانى . 

امال العبوة بـ ¼ حجمها ماء ثم اعد غلقها وا�صتمرفى الرج لـ 10 ثوانى ثم افرغ محتوياتها فى خزان الر�ش.  

كرر هذه الخطوة مرتين . يمكن بعد ذلك التخل�ش من العبوة فى مكبات القمامة ال�صحية الم�صرح بها او حرقها.

ال�سمان: 

ت�صمن ال�صركة المنتجة ثبات الموا�صفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد و�صالمة عبواته الأ�صلية فى التخزين العادى طيلة فترة 

�صالحيته تحت ظروف دولة الأمارات العربية المتحدة.

م�سوؤولية الم�ستعمل: 

يتحمل الم�صتعمل م�صوؤولية كل الأخطار و الأ�صرار الناتجة عن عوامل لي�صت من اإرادة ال�صانع. ل يتحمل ال�صانع اأي �صرر ناتج عن 

ا�صتعمال اأو تخزين غير مطابقين للتو�صيات.
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NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.

FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.
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