קוטלי עשבים

דקוטה

DAKOTA
קבוצת  - F :HRACמעכבי ביוסינטזה של קרטנואידים

תרכיז מתחלב

להדברת עשבים בגזר ,חימצה ,חמניות ,בטטות ,כרפס עלים (סלרי) ,פטרוסיליה,
כוסברה ,שמיר ,כותנה ואגוזי אדמה.
› החומר הפעיל

Flurochloridone

› התוארית

תרכיז מתחלב המכיל  250גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

לוכסמבורג תעשיות בע”מ

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /09הצ4021/

כללי

דקוטה נקלט ע”י שורשים ,ניצרונים וגבעולים ומונע יצירת קרטנואידים שתפקידם להגן על הכלורופיל
מחמצון ע”י רדיקלים חופשיים .הרס הכלורופיל גורם להלבנת הצמח .עשבים רגישים נובטים ,מלבינים
ונקטלים במהירות.
הדברת עשבים
בהתאם לרטיבות הקרקע ,כמות החומר האורגני וסוג הקרקע ,דקוטה ימנע הצצת עשבים רגישים במשך
מספר חודשים .דקוטה אינו קוטל עשבים לאחר הצצתם .הריסוס בדקוטה יינתן על שטח נקי מעשבים.
תיתכן הלבנה בעלים הראשונים של הגידול ,תופעה שלא פוגעת בהתפתחות הגידול או ביבול.
דקוטה פועל כמונע הצצה של העשבים הבאים :ברקן ,גדילן ,חסת המצפן ,מרור הגינה ,סביון ,צפורני
חתול ,קורטם ,טוריים ,חרדל ,שלח ,עוקץ העקרב ,ירבוז מופשל ,י .שרוע ,י .לבן ,י .עדין ,סולנום שחור,
חלמית ,כף אווז ,רגלת הגינה ,זנב העקרב ,בקיה.
הדברה בינונית :בר-גביע ,קדד ,קוטב ,לשישית הצבעים ,לכיד הנחלים.
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קוטלי עשבים

דקוטה

DAKOTA

הוראות שימוש
הגידול

מועד הטיפול

המינון
(סמ”ק/ד’)

נפח התרסיס
(ל’/ד’)

גזר  -זנים פרסטו ,קונצ’רטו ,ניירובי ,דורדאון ,טינו -
באדמה כבדה ובינונית בלבד
חמצה זנים זהבית ,ירדן ,ספרדי ,בר ,דליה ,נירה -
בקרקע כבדה ובינונית בלבד
חמניות לפיצוח מהזנים :עומר ,ד.י ,3.שלי ,גוליבר -
בקרקע כבדה ובינונית בלבד
בטטה זן ג’ורג’יה  -בקרקע כבדה ובינונית בלבד
פטרוסיליה זנים מסולסלת ,חלקה איטלקית ,פשוטה -
בקרקע כבדה בלבד
כוסברה זנים סנטו ,איטלקי  -בקרקע כבדה בלבד
שמיר זנים פקאן ,דליקאט ,טטרה -
בקרקע כבדה בלבד
כותנה זנים פימה ( ,)P11, P008אקלה ,רב און  -בקרקע
כבדה בלבד
אגוזי אדמה זנים חנוך ,הילה ,שולמית- A80 ,
בקרקע כבדה ובינונית בלבד

מיד לאחר
הזריעה ולפני
השקיית
ההנבטה

כרפס עלים (סלרי)  -בקרקע כבדה ובינונית בלבד

קדם שתילה

250

30-20

150+150
טרבוטרקס
250

הפעלת התכשיר:

30-20

סמוך לאחר הריסוס מפעילים את התכשיר דקוטה בהמטרה של  30-10מ”מ .קילטור לאחר יישום התכשיר יפחית
את יעילות הטיפול.

שילובים

גזר :ניתן לשלב דקוטה  150עם לינורקס  100סמ"ק/ד'.
חמצה :ניתן לשלב דקוטה  150עם בוראל  45סמ”ק/ד’.
בטטה :ניתן לשלב דקוטה  125עם קומנד  50סמ”ק/ד’.
כרפס עלים (סלרי) :ניתן לשלב עם דוקטלון  200סמ"ק/ד'.

גידולים עוקבים לאחר יישום דקוטה בלבד ,בתנאי שיושם רק פעם אחת בעונה:

מותר לזרוע ללא הגבלה את הגידולים הרשומים בטבלת הוראות השימוש ותפוח-אדמה.
מותר לזרוע גידולי דגן ותירס  6חודשים לאחר הריסוס ובתנאי שהקרקע נחרשה.
מותר לזרוע או לשתול גידולים אחרים  12חודשים לאחר הריסוס ובתנאי שהקרקע נחרשה.

