קוטלי עשבים

בוראל תר

BORAL SC
קבוצת  - E :HRACמעכבי האנזים PPO

תרכיז רחיף

קוטל עשבים להדברת עשבים חד שנתיים וגומא הפקעים בחימצה

› החומר הפעיל

Sulfentrazone

› התוארית

תרכיז רחיף המכיל  480גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

FMC, USA

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /04הצ1797/

כללי

בוראל הינו תכשיר מקבוצת הפניל-טריאזולינונים בעל מנגנון פעולה הכרוך בפגיעה בממברנות
המתרחשת לאחר חשיפת הנבט לשמש .הפגיעה מתבטאת בנקרוזה ותמותת הצמח.
התכשיר בעל פעילות ממושכת במניעת הצצה ,המתארכת ככל שהקרקע כבדה יותר ומתקצרת ככל
שכמות ועוצמת הגשם גדלה תוך פרק זמן קצר .בוראל פוגע גם בנבטים קיימים של עשבים רגישים.
התכשיר אינו רגיש לפירוק בשמש ויפעל גם אם ההרטבה תהיה לאחר תקופה ממושכת (חודש).
הדברת עשבים:
בוראל קוטל ביעילות נבטים ומונע הצצה של העשבים הבאים :מיני ירבוז (שרוע ,מופשל ,עדין) ,רגלת
הגינה ,ענבי שועל ,מיני דטורה ,מרור הגינה ,חסת המצפן ,לשישית הצבעים ,עוקץ עקרב ,ארכובית
שבטבטית ,מיני אמיתה ,דבקה ,עולש ,סלק בר ,אמיך קוצני .בנוסף לכך ימנע בוראל במינון המתאים את
הצצת גומא הפקעים.
עשבים שהדברתם חלקית:
בר-גביע ,לכיד הנחלים ,ירוקת חמור ,חלמית ,חבלבל השדה ,טוריים ,מיני קייצת ,מיני אספסת ,בקיה
ודגניים חד שנתיים חורפיים וקייציים.
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קוטלי עשבים

בוראל תר

BORAL SC

הוראות שימוש
יש ליישם בוראל בריסוס בנפח תרסיס של  30-20ל’/ד’ ,על מצע מוכן היטב( ,רצוי מתוחח ,מונחת ולח).
הפעלת התכשיר ע”י גשם או המטרה של לפחות  20מ”ק/ד’ .אם קיימים נבטים של עשבים רגישים לתכשיר בשטח,
יש להמתין לפחות שש שעות עד השקיה בהמטרה/גשם כדי לאפשר קליטת התכשיר בעלווה.
הגידול

מועד היישום

חימצה
(זנים :הדס ,ספרדית,
איילת ,בולגרית ,ירדן,
ויר ,אילה וזהבית)

קדם הצצה

המינון (סמ”ק/ד’)
90-60

 - 45בשילוב עם:
דקוטה 150
או טרבוטרקס 200
או בלאנס 10

הערות
המינון הגבוה להדברת עשבים שרגישותם
פחותה ,לשיפור הדברת גומא הפקעים
ולהארכת משך הפעילות.
שילובים יתרמו להרחבת טווח ההדברה.
שילוב דקוטה ישפר הדברת רחבי עלים
ודגניים כמו חפורית מוזרה.
טרבוטרקס ובאלנס יתרמו להדברת רחבי
עלים.

שילובים

אין לשלב עם דו קטלון.

גידולים עוקבים

כאשר מיישמים בוראל במינון שאינו עולה על  90סמ”ק/ד’ ,ניתן לגדל לאחר  12חודשים  -אבטיח מללי ,עגבניות,
חימצה ,תירס מספוא מזן עדן( 9220-זן אורפסה רגיש) ,חיטה ,שבולת שועל ,ובתנאי שירדו לפחות  400מ”מ גשם
(או המטרה) ממועד יישום בוראל ועד למועד הזריעה.

