
הגידול
מינון סמ״ק / ד׳

הערות
לאחר הצצהקדם הצצה

תירס   מספוא
תירס   מתוק

130   

גמא   הפקעים : 
    –    130 בקרקע   קלה   ובינונית  

    –    200 בקרקע   כבדה

-
לפני   הריסוס   יש   לתחח   היטב   את  

 הקרקע   עם   מתחחת . 
ניתן לשילוב עם אטרנקס.

-130שעועית 

-130חמניות

אגוזי   אדמה

100 - בקרקע קלה ובינונית
בטיפולי   קדם   הצצה   יש  לשלבו   עם  -130 - בקרקע כבדה

 איגרן או טרובוטרקס . 

יש   להמטיר   תוך   7   ימים   מהישום130-

130-פפריקה ) בשדה   גלוי(

משלב   8   עלים   ואילך   הריסוס   ינתן  
 על   שטח   נקי   מעשבים   ועל   גידול  

 במצב   של   התפתחות   תקינה. 
המטרה   חייבת   להנתן   בסמוך  

 לריסוס   ולא   יאוחר   מ  - 3 שעות  
 לאחר   הריסוס . 

130-חימצה
על   צמחי   חימצה   מגובה   10   ס " מ.  

 יש   להפעיל   את   דואל   ע " י   גשם   או  
 המטרה   תוך   שבוע   מהריסוס . 

טבלת הוראות שימוש

 קוטלי 
עשבים

שילובים: 
  ראה   בטבלת   הוראות   השימוש .  בחימצה   ניתן   לשלב   דואל   גולד   עם   סקור   ת " מ ,  גלנט   סופר ,  חץ   סופר   או   סלקט   סופר .  

מכיל:  915   גרם   s-metolachlor   בליטר

אריזה: 5 ליטר

קוטל   עשבים   מונע   הצצה   ברירני
לגידולי   שדה ,  ירקות   ותירס

תרכיז   מתחלב
רשיון   השירותים   להגנת   הצומח   מֹס :  00 / הצ /1595 

דואל   גולד 
Dual s gold 915 EC

دوآل چولد

כללי: דואל   גולד   מכיל   את   האיזומר   הפעיל   של   Metolachlor   ששמו   S-metolachlor .  כמו   כן   הוא   מכיל   אנטידוט  
) סייפנר (  המגביר   את   בטיחות   החומר   לתירס . 

דואל   גולד   הוא   קוטל   עשבים ,  הפועל   בדרך   של   מניעת   הצצת   העשבים   הרעים ,  לכן   יש   לישמו   לפני   הצצת   העשבים . 
לאחר   הפעלתו   בהמטרה ,  ימנע   דואל   גולד   הצצה   של   העשבים   הבאים :  דוחנית   השלחין ,  אצבען   מאדים ,  זיפן   מצוי , 

 אלבסינאה   הודית ,  דורת   ארם   צובא  ) זריעים (,  דורה   רתמית ,  מיני   ירבוז ,  רגלת   הגינה ,  מצליבים ,  כף   אווז   האשפות , 
 כוכבית   מצויה   בר   גביע   וגמא   הפקעים  ) סיידה (. 

K3 :קבוצה
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