אופוריה

קוטלי
עשבים

Euphoria WG

اوفوريا

גרגירים רחיפים
רשיון הגנה"צ מס' / 20 :הצ 4428 /

קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה,
בהכנת שטחים לפני זריעה ובשטחים
לא-חקלאיים
אריזה 0.5 :ק"ג
מכילCarfenthrazone Ethyl 40% :
קבוצה14 :
כללי :אופוריה הינו קוטל עשבים רחבי עלים לאחר הצצתם .מכיל CARFENTRAZONE ETHYL
שייך לקבוצה  ,14מעכבי  . PPOהתכשיר נקלט בעלוות הצמחים מיד לאחר הריסוס ,הצמחים מתים לאחר מספר ימים.
לתכשיר אין פעילות שאריתית במניעת הצצת עשבים.
בריסוסי הדברת עשבים במטעים ,בהכנת שטחים לפני זריעה ובריסוסים בשטחי בור ,יש לשלב אופוריה עם תכשירים
המכילים גלייפוזאט (ראונדאפ ,גאלופ) לטובת שיפור הדברת העשבים ולמתן טווח רחב יותר של הדברת עשבים
שאינם רגישים לתכשירי גלייפוזאט ,כמו חלמית ,מעוג ,ירוקת החמור ורגלת הגינה.
עשבים מודברים :חבלבל ,לכיד ,דטורה ,חלמית ,חרדל ,ירבוז שרוע ,מרור הגינה ,חמנית ,גדילן מצוי  ,ברקן ,חרצית
עטורה ,ציפרוני חתול ,סביון ,טוריים ,שלח ספרדי ,ירוקת חמור ,סלק ,אמיתה ,כף אווז ,סולנום שחור ,עולש מצוי.
טבלת הוראות שימוש
מינון לדונם

הגידול

 4גרם  +דרבי  4סמ"ק

חיטה (בזנים  -גליל .גדיש .בר-ניר) C-9.

 4גרם  +דופלוזן  75סמ"ק
 5גרם  +גאלופ  300סמ"ק

הכנת שטחים לפני זריעה

מועד טיפול

נפח תרסיס
(ליטר לדונם)

משלב  2-3עלים עד שליפת עלה דגל

10-20

קדם זריעה

10-20

בתוך ישוב

 5גרם  +גאלופ  200-300סמ"ק

30-20

לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בן עירוניות

 5גרם  +גאלופ  200-300סמ"ק

30-20

שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים
ללא צמחי תרבות

 5גרם  +גאלופ  300סמ"ק

30-20

סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז.

 5גרם  +גאלופ  300סמ"ק

30-20

הערות:
רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ,אי לכך אין לרסס במרסס מפוח.
יש להקפיד על שמירת טווח ביטחון ( 100מטר) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים.
שים לב !
אופוריה אינו נשטף היטב ממיכל המרסס ומצינורות הריסוס .יש להשתמש במרסס עשבייה בלבד ולשטוף היטב את
המרסס על הצינורות והמיכל שלו לאחר הריסוס .אין לרסס גידולים רגישים לתכשיר באותו מרסס לאחר הריסוס
באופוריה .אין לרסס אקסיאל לאחר ריסוס באותו מרסס באופוריה ,אלא לאחר שטיפה וניקוי יסודיים של מיכל
המרסס בפחם פעיל.
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