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דרופ אולטרה הינו מווסת צמיחה הגורם לשילוך עלים ולעיכוב צימוח חדש של עלים בכותנה. לאחר 

יישום  לאחר  ימים  מספר  לעלים.  הגבעול  בין  ניתוק  רקמת  יצירת  משרה  הוא  לעלה  החומר  חדירת 

דרופ אולטרה נושרים העלים כאשר הם עדיין ירוקים. מהירות השילוך תלויה בטמפ' ובלחות. תהליך 

השילוך נמשך בד"כ 16-12 ימים )בטמפ׳ גבוהות ובלחות גבוהה התהליך מואץ ובטמפ׳ נמוכות ובלחות 

נמוכה הוא מואט(. לקבלת פעילות מיטבית יש להבטיח כיסוי מלא ואחיד של העלים בתרסיס. בד״כ 

ניתן להגיע לשילוך מתאים לקטיף לאחר שני ריסוסים עוקבים בדרופ אולטרה. ריסוס שלישי, במידת 

הצורך, יינתן במג.

שילובים: ניתן לשלב דרופ אולטרה עם קוויק.

הריסוס יבוצע בתנאים בהם אין משב רוח.אזהרות:
לגידולים  תרסיס  של  רחף  מנע  )אינוורסיה(.  היפוך  של  בתנאים  לרסס  אין 
חסה,  הדרים,  תרבות.  בגידולי  לפגוע  עלול  אולטרה  דרופ  של  רחף  שכנים. 
גפן ומנגו רגישים ביותר לתכשיר, אך גם גידולי תרבות אחרים עלולים להיפגע 
בגידולים  לגרום  עלול  אולטרה  דרופ  של  רחף  אולטרה.  דרופ  של  מרחף 

רגישים לצריבות ולנקרוזות בעלווה ובפרי וכן לנשירת העלים.
יש להתרחק לפחות 100 מטר מגידולים שכנים. 

אין לרסס מהאויר דרופ אולטרה בטווח של 8 ק”מ מחלקות הדרים.
אין לרסס מהאויר דרופ אולטרה בטווח של 800 מ’ מחלקות חסה, גפן או 

מנגו.
בריסוס קרקע: הריסוס ייעשה במרסס בעל מוט ריסוס אופקי ושרוול מתנפח 

כאשר הפומיות מכוונות כלפי מטה.
בכל  ולהשתמש  הזהירות  כללי  מירב  על  להקפיד  יש  מהאויר:  בריסוס 

האמצעים המכוונים להקטנת רחף.

התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים.רעילות לדגים:

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התכשיר על העלווה.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

הוראות שימוש:
נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש.

נפח התרסיס המינון )סמ’’ק/ד’(הגידול
)ל’/ד’(

ריסוס שני**ריסוס ראשון*

מהקרקע: 70-603010-7***כותנה
מהאויר: 5

* ריסוס ראשון יינתן לאחר שנפתחו לפחות 60%-70% מההלקטים.

** ריסוס שני יינתן כעבור 7־10 ימים מהריסוס הראשון.

*** יש לרסס במינון הגבוה: 1( כאשר נוף הכותנה גבוה וסבוך. 2( אם הריסוס השני מתוכנן להיעשות 

במג. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 94/ה”צ/1332. מס’ או”ם: 3082. 

●

מווסת צמיחה לשילוך עלים בכותנה

 Dropp ultra  / דרופ אולטרה  / دروب الرتا
Diuron י60 גרם בליטר + Thidiazuron תרכיז רחיף, מכיל: 120 גרם בליטר
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