דקוטה

Dakota

תרכיז מתחלב

להדברת עשבים בגזר ,חימצה ,חמניות ,בטטות ,כרפס עלים (סלרי),
פטרוסיליה ,כוסברה ,שמיר ,כותנה ואגוזי אדמה.
מכיל 250 :גרם  Flurochloridoneבליטר.
כללי :דקוטה נקלט ע"י שורשים ,ניצרונים וגבעולים ומונע יצירת קרטנואידים שתפקידם
להגן על הכלורופיל מחימצון ע"י רדיקלים חופשיים .הרס הכלורופיל גורם להלבנת הצמח.
עשבים רגישים נובטים ,מולבנים ונקטלים במהירות.
תוצרת חברת לוכסמבורג תעשיות בע”מ
רישיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת/09 :הצ4021/

דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם1993 :
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

קבוצה F
תכולה :ראה מודפס על האריזה
עדכון תוית :ספטמבר 2016

Net content: Printed on packing

Label updating: September 2016

135-4/619

הוראות שימוש:

עשבים מודברים :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 מצפן ,מרור הגינה ,סביון ,ציפורני חתול,
קורטם ,טוריים ,חרדל ,שלח ,עוקץ העקרב ,ירבוז מופשל ,י .שרוע ,י .לבן ,י .עדין ,סולנום שחור ,חלמית,
כף אווז ,רגילת הגינה ,זנב העקרב ,בקיה.
הדברה בינונית :בר-גביע ,קדד ,קוטב ,לשישית הצבעים ,לכיד הנחלים.
אזהרה :אין לרסס דקוטה בצמוד לגידולים רחבי-עלים רגישים ,מפני שרחף או אדי התכשיר עלולים לפגוע בהם.
הגידולים הרגישים לדקוטה הם :סלק ,כרוביים ועלווה צעירה של כרמים ועצי פרי נשירים.

הגידול

גזר  -מהזנים פרסטו ,קונצ’רטו ,ניירובי ,דורדאון ,טינו -
באדמה כבדה ובינונית בלבד
חמצה מהזנים :זהבית ,ירדן ,ספרדי ,בר ,דליה ,נירה
 בקרקע כבדה ובינונית בלבדחמניות לפיצוח מהזנים :עומר ,ד.י ,3.שלי ,גוליבר -
בקרקע כבדה ובינונית בלבד
בטטה זן ג’ורג’יה  -בקרקע כבדה ובינונית בלבד

אזהרות  :דקוטה גורם לגרוי של מערכת הנשימה .בבליעה התכשיר יכול לגרום לנזק לריאות.
 התכשיר דליק – הרחק ממקורות אש.

פטרוסיליה מהזנים :מסולסלת ,חלקה איטלקית
פשוטה  -בקרקע כבדה בלבד

אמצעי זהירות ומיגון :בעת הכנת התרסיס ובשעות הריסוס צריך ללבוש כפפות גומי ,מסכה מסוג Abec P3
וסרבל עמיד לכימיקלים .הכן את התרסיס במקום פתוח ומאוורר .הימנע מלהימצא בענן התרסיס .אל תאכל,
אל תעשן ואל תשתה בעת השימוש בתכשיר .הימנע ממגע בעור ,בעיניים ובבגדים.

כוסברה מהזנים :סנטו ,איטלקי  -בקרקע כבדה בלבד

סכנות לסביבה :דקוטה רעיל ליצורים החיים במים .התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
לסביבה המימית .יש למנוע אפשרות הגעת התכשיר או תשטיפיו לסביבה מימית.
הכנת התרסיס :ממלאים את מיכל המרסס עד מחציתו במים ,מכניסים את כמות התכשיר הדרושה למיכל
המרסס ומשלימים את כמות המים הנחוצה ,תוך בחישה מתמדת.
שים לב :אין להפסיק את פעולת המערבל משך כל השימוש ועד לריקון המיכל.

אגוזי אדמה מהזנים :חנוך ,הילה ,שולמית- A80 ,
בקרקע כבדה ובינונית בלבד.

הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות המוצר
תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה
ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

מיד לאחר הזריעה
ולפני השקיית
ההנבטה

250

30 - 20

שמיר מהזנים :פקאן ,דליקאט ,טטרה  -בקרקע כבדה
בלבד
כותנה מהזנים פימה ( ,)P11, P008אקלה ,רב און -
בקרקע כבדה בלבד

הציוד וכיולו :בריסוס דקוטה יש להשתמש במרסס ללא מפוח ,המצויד במערבל ובמוט ריסוס עם פומיות
מניפה .צריך להשתמש בכל המערכת במסננים בני  50שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות .לקבלת המינון
הדרוש ולשם דיוק הביצוע ,הקפד על כיול מדויק של המרסס לפני הטיפול .עבוד בלחץ ריסוס מתאים
לפומיות .בעת הריסוס הימנע מחפיפות ,מעצירות ,מהאטה ודאג שלא תהיינה נזילות.

מועד הטיפול

המינון נפח התרסיס
(ל’/ד’)
(סמ”ק/ד’)

כרפס עלים (סלרי)  -בקרקע כבדה ובינונית בלבד

+ 150
150

טרבוטרקס

קדם שתילה

250

30 - 20

הפעלת התכשיר :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 .100
חימצה :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.

דקוטה
תרכיז מתחלב

Dakota

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

דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם1993 :

קבוצה F

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר
אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות
על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר
הפסולת הרעילה בנאות חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :לאחר הריסוס או לפני אכילה ,שתייה או עישון יש לרחוץ ידיים וחלקי גוף
גלויים ולהחליף בגדים .כבס בנפרד את בגדי העבודה.
כניסה מחדש לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
איחסון :אחסון את התכשיר במחסן או בארון נעול ,מוצל ויבש ,המיועד לאיחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר עם מצרכי מזון לאדם ולחי .שמור
את החומר באריזה המקורית.
חומר שנשפך :יש לשפוך עליו חול כדי לספגו ,לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :שטוף את האריזות הריקות שלוש פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים.
שפוך את התשטיף לתוך מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או
לאתר פסולת רעילה.
עזרה הראשונה  :במקרה של מגע בעור שטוף עם מים וסבון  .במקרה של מגע בעיניים שטוף במשך
 15דקות במים נקיים ופנה לרופא  .במקרה של בליעה פנה לרופא והצג לפניו את התוית.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון.04-8541900 :
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