דסיס Decis
קוטל חרקים

בכותנה ,בעצי פרי ,בירקות ובפרחים

דסיס – פירתרואיד מקורי
מבית באייר

•
•
•
•
•

מכיל  25ג'/ל'  Deltamethrinבתוארית של תרכיז מתחלב.
פועל כרעל מגע וכרעל קיבה.
מיועד להדברת מגוון רחב של זחלי עשים וחרקים מוצצים.
יציב באור ואינו נשטף ע"י מים.
בטוח לחלוטין לגידולים המורשים בתווית ,ביישום בשדה
הפתוח ובבתי צמיחה.

תכולת האריזה 5 :ליטר

גדות אגרו -מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת.ד ,555 .קדרון ,מיקוד .70795
טל ,09-9611111 :פקס09-9611120 :
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דסיס Decis
קוטל חרקים

בכותנה ,בעצי פרי ,בירקות ובפרחים
הוראות שימוש:
הגידול
כותנה
מטע:
תפוח

המזיק
פרודניה ,הליותיס,
זיפית וכנימת עש
הטבק
עש התפוח ,סס
הנמר ,פרודניה.

המינון
)סמ"ק/ד' (
או ריכוז
100
0.05%

פרודניה ,ציקדות
אפרסק
ירקות:
פרודניה ,הליותיס,
פלוסיה ,תריפס,
תפוח אדמה ,עגבניה,
כנימת עש הטבק,
חציל ,פלפל ,גזר,
עש הפקעות
כרפס ,כרוב ,כרובית,
)בתפוח אדמה
סלק ,קישוא ,מלפפון,
בלבד(
מלון ,אבטיח ,שעועית,
בצל ,שום ,חסה,
ארטישוק

0.1% - 0.05%
בנפח שמעל
 100ל'/ד'
בעגבניות
מודלות

פרודניה ,תריפס,
כנימות עלה,
כנימת עש הטבק
וציקדות

100 - 50
הקפד על כיסוי
מושלם של נוף
הצמחים

פרחים:
ציפורן אמריקאית,
ציפורן ננסית ,חרצית,
טגטס ,גיבסנית,
עדעד ,רוסקוס

100 - 50
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התכשיר ניתן לריסוס מהקרקע
ומהאויר בנפחי התרסיס
המקובלים
שימוש בתכשיר עלול לעודד
ריבוי אקריות.
הגבלה :אין לרסס יותר משני
ריסוסים בשנה

0.1%

שילובים :דסיס ניתן לשילוב בקוטלי חרקים אחרים
ובקוטלי הפטריות הבאים:
בכותנה :לאנט  20או לאנט  90לשיפור הדברת בקיעות
צעירות של זחלי פרודניה.
בירקות :לאנט  ,20לאנט  ,90רובראל א"ר ,מנבגן.

טל ,09-9611111 :פקס09-9611120 :

הערות

ריסוס אחרון
לפני קטיף
)ימים(
21

21
30

כדי להבטיח יעילות מירבית ,יש
להקפיד על ריסוס מדוייק
המבטיח חדירה וכיסוי מלא לכל
חלקי הצמח .כאשר קיימת
נגיעות גבוהה בתטולות
ובבקיעות של פרודניה ,מטפלים
במינון הגבוה או במינון הנמוך
בשילוב עם לאנט  20או עם
לאנט 90
שימוש בתכשיר עלול לעודד
ריבוי אקריות.

14
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