טיפואנה,
פיקוס,
פלפלון בכות,
דלברגיה ,ברוש

מהשנה
השלישית
לנטיעה

מניעת הצצת עשבים בשטחי בור וללא צמחייה רצויה:
המטרה

העשבים

מניעת הצצה

הדברת עשבייה
ולעיקור ממושך
של הקרקע
ובתעלות ניקוז
כאשר אין בהן
זרימת מים

הדברת רב-שנתיים
כגון קנה מצוי ,דורת
ארם-צובא ,קוקויה,
עשב רודס ,פספלון,
נשרן ,טיון ועוד .הדברה
ומניעה של חד-שנתיים.

מועד הטיפול

המינון (גרם/ד׳)

מאמצע
אוקטובר
מאמצע
דצמבר

1000

כל השנה
בתנאי שיופעל
ע״י גשם או
המטרה.

נפח התרסיס
(ל'/ד')
 60-30לי/ד’

800
7000

 60-30לי/ד’

ציוד וכיול :בריסוס דיאורקס ניתן להשתמש במרסס ללא מפוח המצויד במערבל ובמוט הסוס עם
פומיות מניפה; או בריסוס אוירי (הנהוג בעיקר בהכנת שטחים לכותנה ובשטחי בור) .בעת הכנת
החומר במכל המרסס ובזמן הריסוס ,מקפידים על ערבול תמידי של התרסיס במכל .השתמש
בכל המערכת במסננים בני  50שלובים (מש) כולל מסנני הפומיות .לקבלת המינון הדרוש ולשם
דיוק הביצוע הקפד על כיול מדויק של המרסס לפני הטיפול .בריסוס פסים בכותנה צריך לכוון את
מוט הריסוס בגובה הדרוש לריסוס פס ברוחב הרצוי ולהימנע מחפיפות בעת הריסוס .במשך כל
פעולת הריסוס יש להימנע מחפיפות ,מעצירות ,מהאטה ,מנזילות וכיו״ב.
אופן הכנת התרסיס :ממלאים את מכל המרסס עד מחיצתו במים ,מכניסים את כמות התכשיר
הדרושה בכלי נפרד עם מים ובוחשים היטב .את התרחיף מכניסים למכל המרסס ומשלימים
DIUREX 80 WP

תנאי מכירה :היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות שאין באפשרותם
לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות
והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל
אופן שימוש אחר.

DIUREX 80 WP

אגן

המינים

גיל העצים

המינון
(גרם/ד׳)
200

נפח התרסיס הערות
(ל'/ד')
א .אין לטפל בדיאורקס בעצי אורן
60-30
ובמינים אחרים שלא מוזכרים
בטבלה.
ב .להדברת עשבים קיימים עד גובה
 5ס"מ (למעט קייצת) מוסיפים
משטח במינון  0.5% DXמכמות
התרסיס

דיאורקס א.ר.

פתח כאן

מניעת הצצת עשבים לאורך שדרות נוי ובשולי דרכים לידן:

את כמות המים הנחוצה תוך בחישה מתמדת .תכשיר משתלב שמים במכל לאחר
הדיאורקס .ראנדאפ/גלייפוגן או דוקטלון משלמם רק לאחר השלמת כמות המים
הדרושה .שים לב! אין להפסיק את פעולת המערבל במשך כל תקופת המילוי והריסוס.
אם המרסס עמד עם התרסיס במשך זמן ניכר ללא תנועה ,ערבב את התרסיס היטב
לפני התחלת הריסוס.
בגמר הריסוס
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים
יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס ,ממכל איסוף
או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם .יש לסלק
תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר פסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית :לאחר הריסוס או לפני אכילה ,שתייה או עישון צריך לרחוץ ידיים וחלקי
גוף גלויים .עם תום הריסוס כבס בגדי עבודה בנפרד .אין ללבוש בגדים לא מכובסים.
כניסה לשטח המרוסס :לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :אחסן דיאורקס במקום נעול ,מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי
מזון ,מספוא ותכשירי הדברה אחרים .שמור את החומר באריזה המקורית ,סגורה היטב.
טיפול בתכשיר שנשפך :חומר שנשפך צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו ואחר כך
לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :את האריזות הריקות צריך לשטוף  3פעמים במים או במתקן
שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף לתוך מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למכל האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור ,שטוף עם מים וסבון .במקרה של מגע בעין
שטוף עם מים נקיים במשך  15דקות ופנה לרופא .במקרה של בליעה פנה מיד לרופא
והצג לפניו את התווית.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900

Diurex WP

ديوركس

אבקה רטיבה
DIURON 80%

השאר חומרי דילול והרטבה
קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של עשבים
חד-שנתיים בכותנה ,מטע ,הדרים ,קנרס,
ושטחי בור
קבוצת HRAC C

מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת/74 :הגה"צ76/
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם 04-7771900
לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד!
קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה
ייצור ושיווק :אדמה-אגן בע"מ
אשדוד  ,77102ת.ד ,262 .טל08-8515211 .
www.adama.com/agan
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דיאורקס מונע הצצתם של מינים רבים של עשבי בר חד-שנתיים .בין העשבים המודברים :עשבי
קיץ כגון מיני ירבוז (אמרנטוס) ,רגלת הגינה ,סולנום שחור ודגני קיץ כגון אצבען מאדים ,עוקצר,
דוחנית השלחין ,מיני זיפן ,בת יבלית מצרית ,אלבסיני הודית ,צינכורס ,דורת ארם-צובא (קוצאב)
הנובטת מזרעים ,עשבי חורף כגון מיני סוככיים ,מיני מורכבים ,כף אווז ,מיני חפורית ,מיני זון
ועוד .להפעלת החומר לאחר הריסוס דרושה המטרה או גשם של  30מ״ק/ד׳ .למניעת נזק לגידול
עוקב דרושים המטרה או גשם בכמות של  50-40מ"ק/ד' לפחות.
הערות לטיפול :מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים .דיאורקס עלול לפגוע בגידולי התרבות.
אין לטפל בו אלא בגידולים המפורטים בתווית ובאלה להקפיד להשתמש בו לפי ההוראות .אין
לרסס בתנאי שרב ,קרה או רוח .במקרה של הפיכת שטח כותנה שרוסס בדיאורקס אין לזרוע
גידול אחר פרט לכותנה אלא כעבור  6חודשים מיום הריסוס .במטע מטופל בדיאורקס אין לשנטע
בטרם חלוף  4חודשים מהטיפול .אין לטפל במינונים המומלצים יותר מפעמיים בשנה.
אזהרות :מזיק בבליעה .השימוש בתכשיר עלול להזיק לבריאותך ,התכשיר מכיל  diuronאשר
לגביו נקבע שהוא גורם לגידולים בחיות מעבדה.
אמצעי זהירות ומיגון :הימנע ממגע בעור ,בעיניים ובבגדים .בעת הכנת התרסיס לבש כפפות
גומי ומגן פנים .בשעת הריסוס צריך ללבוש כפפות גומי ,בגדי מגן ארוכים ולהימנע מלהימצא
בענן התרסיס.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל לדגים ויצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
בסביבה המימית .מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.
הוראות שימוש במטעים
הגידול*

סוג הקרקע

הדרים ,תפוח ,פקאן,
אבוקדו

סתיו-חורף
קלה
בינונית-כבדה
אביב  -קיץ
קלה
בינונית-כבדה
בינונית-כבדה

אגס ,גודגדן ,שקד,
אפרסק

המינון
(גרם/ד׳)
250
300
300
400
200

הערות
בהדרים להדברת עשבים קיימים ניתן
לשלב דיאורקס עם אורגן .80
את השילוב הנ"ל יש לרסס מיד אחרי
הכנת התרסיס (ראה סעיף שילובים)
אין לטפל בדיאורקס בקרקע קלה,
חול ולס.

* בכל הגידולים מהשנה השלישית ואילך.
DIUREX 80 WP

ג) טיפול קדם הצצה לזריעה ברטוב ולזריעה ביבש:

הוראות שימוש במטעים וכרמים
הגידול*

סוג הקרקע

מנגו

כל הקרקעות

המינון
(גרם/ד’)
200

אפרסמון ,זית ,אנונה ,קלה-בינונית
כבדה
תמר
150
חול ולס
גפן
200
בינונית
300
כבדה
* בכל הגידולים מהשנה השלישית לנטיעה ואילך.

הערות

הערות

קרקע בינונית ,לס
יש לרסס את התכשיר עם זריעת הכותנה .מינוני דיאורקס
ייקבעו בהתאם לסוג הקרקע :בזריעה ביבש יופעל התכשיר ע״י וחול-לס
המטרת הנבטה ,בקרקע כבדה השקיה לפחות ב 40-קוב לדונם קרקע כבדה
ובקרקע בינונית 30 ,קוב לדונם.

200300
בתקופת התרדמה ניתן לטפל בגפן
גם בריסוס מהאוויר בהתאם למינונים
הנ"ל.

נפח התרסיס :רסס בנפח של  50-20ליטר/דונם.
שילובים :תוספת משטח  DXלדיאורקס (עונת סתיו חורף בלבד)  -מגבירה את יעילות דיאורקס בקטילת
מגע של עשבים ח״ש קיימים עד גובה של  5ס"מ .אין להשתמש בתוספת  DXבקרקע קלה .להדברת
עשבים קיימים ניתן לשלב דיאורקס עם וידזול  ,TLדוקטלון ,גליגן או ראונדאפ/גלייפוגן  -כמפורט בתוויות
שלהם .יש לרסס את השילוב עם דוקטלון בנפח של  20ל׳/ד׳ לפחות.
כותנה לסיבים:
ניתן לטפל בדיאורקס בשטחי כותנה במועדים הבאים:
א) טיפול סתווי חורפי להכנת שטחים לקראת כותנת שלחין.
מינוני דיאורקס בטיפול סתווי-חורפי על שטח ללא עשבייה תלויים במועדי הטיפול:
הערות
המינון (גרם/ד')
מועד הטיפול
מאמצע דצמבר ואילך ,משלבים דיאורקס לצורך הדברת
200
נובמבר-ינואר
עשבייה קיימת עם ראונדאפ או גלייפוגן כמפורט בתוויות
מראשית פברואר
שלהם.
*140 <- 180
צפונה מלכיש
120 <- 140
לכיש ודרומה
* ככל שמתקרבים למועד הזריעה מפחיתים בהדרגה את המינון כמפורט.
ב) ערבוב דיאורקס בקרקע (תחוח) במשולב סטומפ:
מועד הטיפול
עד אמצע פברואר
מאמצע פברואר ועד סמוך לזריעה

סוג הקרקע

המינון
(גרם/ד׳)
100
210

ד) הדברת עשבים קיימים בזמן גידול הכותנה (ריסוס מכוון)  -בשטחי המטרה בלבד.
רסס דיאורקס כשהכותנה בגובה  10ס"מ לפחות במינונים כמו בטיפול קדם הצצה ,בשילוב
עם משטח  DXבריכוז  0.5%או עם טרגט בריכוזים המומלצים.
נפח התרסיס 30-10 :ליטר לדונם.
ה) הדברת עשבים לאורך שלוחות הטפטוף בכותנה
המינון (גרם/ד׳)
מועד הטיפול
( 50לפי  500מטר
לקראת סיום השקיית
שלוחה לדונם)
טפטוף כלשהי ,לאחר
באדמות בינוניות
הצצה מחודשת של
עשבים בהגיעם לשלב  3-2וכבדות .אין לטפל
בקרקעות חול ולס.
עלים אמיתיים .במידת
הצורך אפשר לטפל פעם
נוספת.

שיטת היישום
החדרה לשלוחות
מערכת הטפטוף
דרך נקודת חיבור
המותקנת אחרי
שסתומי אל חזור
(ראה הערות).

הערות
החדרת התכשיר לשלוחות
הטפטוף מותרת רק
בשדות אשר מערכת
ההשקיה שלהן מנותקת
ניתוק פיזי מהצנרת
המוליכה מי שתייה
והמצוידת במערכת
המכילה שסתום אוויר
ושני שסתומי אל-חזור.
החדרת החומר תיעשה
לקראת סיום ההשקיה.
לאחר גמר ההזרקה
משקים כ 15-דקות
נוספות.

אזהרה :כדי למנוע הגעת דיאורקס עם המים לגידולים אחרים ,אין להתקין את מתקן ההזרקה
לקו הראשי המספק מים לחלקות נוספות ,אלא לצינור משני המספק מים אך ורק לשדה המיועד
לטיפול .לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.

הקרקע
כל הקרקעות

המינון (גרם/ד׳)
250

קלה ובינונית
כבדה

150
200

DIUREX 80 WP

הגידול

המינון (גרם/ד׳)

נפח התרסיס

קנרס(ארטישוק) מבוסס (החל
מהשנה השנייה) מועד הטיפול:
בסתיו ,לפני התעוררות צמחי הקנרס.

קרקע בינונית ,חול-לס 150
סמ”ק/ד׳
קרקע כבדה  200סמ״ק/ד׳

 40-20ל׳/ד׳

DIUREX 80 WP

