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חרקים  להדברת  מיועד  התכשיר  קיבה.  וכרעל  מגע  כרעל  ופועל  הפירתרואידים  לקבוצת  שייך  דסיס 

בכותנה, בגפן, בעצי פרי, בירקות ובפרחים.

דסיס רעיל ביותר לדגים.רעילות לדגים:

דסיס רעיל לדבורים.רעילות לדבורים: 

אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה בטרם חלפו כניסה מחדש לשטח המטופל: 
48 שעות מריסוס.

מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות: 

שילובים: דסיס ניתן לשילוב בתכשירים הבאים: בירקות: לאנט 20, לאנט 90, רובראל א”ר. אין לשלב 

בדסיס יותר מתכשיר אחד על פי הרשימה הנ”ל.

הוראות שימוש: 
המינון המזיק הגידול

)סמ”ק/ד’ 
או ריכוז(

ריסוס הערות 
אחרון לפני 

בציר / קטיף 
)ימים( 

פרודניה, כותנה
הליותיס, זיפית 

וכנימת עש 
הטבק

100

התכשיר ניתן לריסוס 
מהקרקע ומהאוויר 

בנפחי התרסיס 
המקובלים.

21

זבוב התסיסהגפן
ותריפס 
קליפורני

0.1%
בנפח תרסיס של: 
100-80 ל’/ד’ עד 

לנגירה.
3

עצי פרי:
תפוח

עש פרי התפוח, 
)עש התפוח(, 
סס עש מנומר 

)סס הנמר(, 
פרודניה

0.05%

שימוש בתכשיר עלול 
לעודד התרבות אקריות. 

אין לרסס יותר משני 
ריסוסים בשנה.

21

פרודניה, אפרסק
ציקדות

0.1%30

זבוב התאנה תאנה
0.1%השחור

בנפח תרסיס של: 
100-80 ל’/ד’ עד 

לנגירה.
3

ירקות: 
תפו”א, עגבניה, 

חציל, פלפל, 
קישוא, מלפפון, 

מלון, אבטיח, 
כרוב, כרובית, 

סלק, חסה, 
ארטישוק, גזר, 

כרפס, בצל, שום

פרודניה, 
הליותיס, 
פלוסיה, 

תריפס, כנימת 
עש הטבק, 

עש הפקעות 
)בתפו”א 

בלבד(

 100-50

0.05%-0.1%
בנפח שמעל 

100 ל’/ד’ 
בעגבניות 

מודלות

כדי להבטיח יעילות 
מירבית, יש להקפיד על 

ריסוס מדויק המבטיח 
חדירה וכיסוי מלא לכל 

חלקי הצמח. כאשר 
קיימת נגיעות גבוהה 

בתטולות ובבקיעות של 
פרודניה, מטפלים במינון 

הגבוה או במינון הנמוך 
בשילוב עם לאנט 20 או 

עם לאנט 90.

14

3שעועית

פרחים: 
ציפורן 

אמריקאית, 
ציפורן ננסית, 
חרצית, טגטס, 

גיבסנית, עדעד, 
רוסקוס

פרודניה, 
תריפס, כנימות 

עלה, כנימת עש 
הטבק, ציקדות

 100-50
הקפד על 

כיסוי מושלם 
של נוף 

הצמחים
-

הערה: השימוש בתכשיר עלול לעודד התרבות של אקריות. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 83/ה”צ/90. מס’ או”ם: 1993. 

Decis  / דסיס  / ديسيس
Deltamethrin תרכיז מתחלב, מכיל: 25 גרם בליטר

קוטל חרקים בכותנה, בגפן, בעצי פרי, בירקות ובפרחים 

maayanb
bottom strip


