קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

דורסן  5%אבקה
®

אבקה

DORSAN 5% DUST
קבוצת  - 1B :IRACמעכבי האנזים אצטיל כולין אסטראז

להדברת קפנודיס ,נמלים וזבוב תסיסה במטעים ובגפן

› החומר הפעיל

Chlorpyrifos

› התוארית

אבקה המכילה  5%חומר פעיל

› רעילות לאדם

נמוכה

› נדיפות

בינונית

› היצרן

Frunol delicia, Germany

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /96הצ1422/

כללי

דורסן  5%אבקה הינו תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגניים ,הפועל כרעל מגע ופעילותו מהירה .התכשיר
מיועד להדברת חיפושיות קפנודיס בוגרות בשלב בו הן מתקרבות להטיל ביצים בסביבת גזע העץ ,ובכך
נמנעת חדירת זחלים למערכת השורשים.
התכשיר מדביר נמלים באפרסמון ,גפן ,רימון והדרים וכך מפחית נזקים של כנימה קמחית.
בגפן מדביר התכשיר גם זבוב תסיסה ובכך מסייע לייבוש רקבונות באשכולות.
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קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

דורסן  5%אבקה
®

DORSAN 5% DUST

הוראות שימוש
הגידול

המזיק

המינון ושיטת היישום

יישום אחרון לפני
קטיף (ימים)

אפרסק/נקטרינה ,משמש,
שזיף ,שקד ()3( ,)1

קפנודיס

פיזור בכמות של  100-60גרם לעץ
על הקרקע ברדיוס של  100-80ס"מ
בהתאמה לגודל העץ,
ועל הגזע עד גובה של כ 20 -ס"מ

3

גפן

זבוב התסיסה

 2.5ק"ג/דונם.
איבוק אשכולות

22

 40גרם לגפן.
פיזור על הגזע עד גובה
פיצול הקורדון

3

גפן ()3( ,)2( ,)1

אפרסמון ()3( ,)2( ,)1
רימון ()3( ,)2( ,)1
הדרים ()2( ,)1

נמלים

 80-60גרם לעץ.
פיזור על הגזע עד גובה כ  40 -ס"מ
 100גרם לעץ.
פיזור על הגזע עד גובה כ  40 -ס"מ
 100-60גרם לעץ.
פיזור על הגזע עד גובה כ  40 -ס"מ

3
3
3

הערות לטבלה
( )1יש להקפיד שהתכשיר לא ישטף מבסיס הגזע בעת ההשקיה ,או בעת ירידת משקעים.
( )2באפרסמון ,גפן ,רימון ובהדרים  -מועד האיבוק המומלץ :ראשית הקיץ (מאי) ,עם תום הגשמים.
לפני האיבוק יש לבצע גיזום שמלת העץ למניעת מגע ענפים עם הקרקע וכן לדאוג להסרת סורים
מבסיס הגזע.
( )3שטח משובש בעשביה עלול להפחית מיעילות הטיפול .כמו כן יש לגזום את שמלת העץ כך שנמלים
לא יוכלו לטפס דרך ענפים המגיעים לקרקע.

