קוטלי עשבים

טרגט מ.ס.מ.אי.
תרכיז נוזלי

TARGET MSMA
קבוצת  - Z :HRACמנגנון הפעולה אינו ידוע

קוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים בכותנה ,במטעים ,בפרדסים
ובשטחי בור
› החומר הפעיל

Monosodium methane arsonate - MSMA

› התוארית

תרכיז נוזלי המכיל  480גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› פרוק בקרקע

מהיר

› היצרן

לוכסמבורג תעשיות בע”מ

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /76הצ349/

כללי

טרגט מ.ס.מ.אי .הינו קוטל עשבים מקבוצת הארסונאטים הפועל על עשבים חד ורב שנתיים ע”י מגע
והמתאים להדברת עשבים בשטחי כותנה ,במטעים ובפרדסים שאינם נושאים פרי וכן בשטחי בור,
שטחי תעשיה ,תעלות ,צידי דרכים ,מסילות ברזל וכו’ .טרגט מ.ס.מ.אי .פועל על העשביה ע”י גרימת
צריבות במוקדי המגע ובחלקי צמח אחרים אליהם נע החומר ,עד לתמותת העלווה .פעילותו מוגברת
בטמפרטורות גבוהות בתנאי אור מלא.
צמחי הכותנה עמידים לטרגט בתנאי שלא ייפגעו קודקודי הצמיחה או העלווה ,ולכן מתאים ומיועד
התכשיר לטיפולי הדברה מכוונים של עשבים חד ורב-שנתיים אשר נבטו והציצו בשטחי הכותנה.
הדברת עשבים
טרגט מ.ס.מ.אי .קוטל עשבים דגניים קשי הדברה כמו דורת ארם-צובא (כוסאב) ופספלון וכן דגניים
קיציים חד שנתיים בגובה של  5ס”מ .בריסוס מכוון על פני עלוותם ,מתאים טרגט מ.ס.מ.אי .להדברת
העשבים הבאים :פספלון ,נבטי דגניים ,נבטי רגלת הגינה ,דורת ארם-צובא (כוסאב) ,נבטי ירבוז ,נבטי
לכיד ,נבטי סולנום (ענבי שועל).
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קוטלי עשבים

טרגט מ.ס.מ.אי.

TARGET MSMA

הוראות שימוש
הגידול

המינון (סמ”ק/ד’ או
 %מנפח התרסיס)

נפח התרסיס
לדונם

כותנה

)1( 3%-1.5%

מעל  20ליטר ()2

מטע ופרדס

)1( 3%-1.5%

מעל  20ליטר ()2

שטחי בור
ותעשיה

 1200-900או 2%

מעל  20ליטר ()2

הערות

מועד הטיפול

יישום אחר הצצה בריסוס
קדם זריעה ,קדם
מכוון בלבד .אין לרסס
הצצה או אחר
בכותנה לפני שהגיעה לשלב
הצצה של הכותנה שני עלים אמיתיים או לאחר
הופעת פרח ראשון בשדה

-

להתחיל בריסוס בסוף
אפריל עד תחילת מאי על
צמחי כוסאב מבוגרים ככל
האפשר.
יש לחזור על הטיפול עם
התחדשות צימוח הכוסאב.

הערות לטבלה
( 1.5% )1בטמפרטורות גבוהות מ 26 -מעלות צלסיוס.
 3%בטמפרטורות בין  26-23מעלות צלסיוס.
אין להשתמש בתכשיר בטמפרטורות נמוכות מ 23 -מעלות צלסיוס.
( )2בהתאם למצב נוף העשביה ,על מנת להבטיח כיסוי מלא של נוף העשבים.

הערה
אין להעלות בהמות לרעייה בשטחי כותנה מטופלים ,או על פני עשביה שטופלה בטרגט.

