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Uragan  / אורגן  / اوراچان
Bromacil 80% :גרגרים רחיפים, מכיל

אורגן נקלט ע"י מערכת השורשים של העשבייה ונע באופן סיסטמי בצמח. הפעלתו מתחילה לאחר 

הצנעתו על ידי גשם או על ידי השקיה. סימני הפגיעה בעשבייה אינם מיידיים. אורגן משתייר בקרקע 

זמן רב. מידת השאריתיות מותנית במינון, בסוג הקרקע, בצורת ההשקיה ובכמויות המים. התכשיר עלול 

לאחר   - ייעוד הקרקע  ולקראת  היישום  בעת  זאת בחשבון  לקחת  ויש  לזמן ממושך  להותיר שאריות 

עקירת הפרדס המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.

בהדרים: הדברת עשבייה רב-שנתית )בכל הזנים למעט פומלו, עדי, תמי, ליים, פינגר ליים ואשכולית 

אדומה - סטאר רובי או סנרייז(. גיל העצים: טיפול במינונים הדרושים להדברת עשבייה רב שנתית 

מותר בעצים שניטעו כמורכבים וחלפו 24 חודשים מעת נטיעתם והתפתחותם תקינה ואופיינית לגילם. 

חודשים   4 אפשרית  תמך  הרכבת  הריסוס.  למועד  ועד  הרכבתם  מיום  חודשים   5 לחכות  יש  תמכים: 

חודשים   10 עד  לרסס  אפשר  לשנטוע,  ומיועדת  ביבלית  משובשת  בקרקע  בתכשיר.  השימוש  לאחר 

לפני הנטיעה.

מועד הריסוס נקבע בהתאם למצב העשבייה בעת היישום. עשבייה רב-שנתית - רצוי לרסס בחודשי 

האביב והקיץ.

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס בתחום בית 
השורשים של שוברי רוח שאינם עצי הדרים ויש להתרחק 10 

מטר משוברי הרוח. אין לרסס בגבול בית השורשים של גידולים 
חקלאיים. אין ליישם אורגן בשטחים מדרוניים מהם יש חשש 
לסחף ולנגר עילי אל שדות תרבות הנמצאים בהמשך למדרון 
או בנתיב הסחיפה. אין ליישם אורגן באתרים מהם יש חשש 
לסחיפת קרקע לשדות תרבות. אין ליישם אורגן במאגרי מים 

המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים, אין לטפל באורגן 
בתעלות ניקוז שמימיהן מוזרמים למאגרי מים ולבריכות דגים. 

יש למנוע הגעת התרסיס לתעלות ולנחלים המספקים מים 
להשקיית שדות.

אמצעי זהירות בעת הטיפול:

התכשיר רעיל ליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות 
ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים 

ולמקורות מים.

רעילות לדגים:

אורגן אינו רעיל לדבורים. רעילות לדבורים:

מותרת לאחר התייבשותו המוחלטת של התרסיס על נוף 
העשבייה.

כניסה מחדש לשטח המטופל:

)IV( מסוכן דרגת רעילות:

הוראות שימוש:

המינון סוג הקרקעפירוט העשבים
)ג’/ד’(

נפח התרסיס 
)ל’/ד’(

הערות

יבלית מצוייה, זיפנוצה 
חבוייה )קיקויו(*

500-400קלה ולס

80-40
בהתאם לגובה 

העשבים.

במינונים אלה 
משמש התכשיר 
גם כמונע הצצה 

של עשבים
חד- שנתיים.

700-600בינונית

800-700כבדה

נשרן הדוחן, כלוריס 
גויאני )עשב רודס(, זקנן 

שעיר, אלבסיני הודית

כל 
400-300הקרקעות

* מצב היבלית והקיקויו בעת הטיפול: היבלית חייבת להיות בצימוח נמרץ, בעלת נוף רענן ובלתי פגוע 

או  לכסח  רצוי  זה  בפריחה, במצב  יבלית  להימנע מריסוס  יש  צריבות(.  או  עלים  קור, מחלות  )יובש, 

לתחח ולרסס רק עם התחדשות הנוף. קיקויו רצוי לכסח לפני הטיפול ולרסס עם התחדשות הצימוח.

השקיית הפעלה: 5-2 ימים לאחר הריסוס, יש להמטיר כ – 30-20 מ״ק/ד' ולאחר מכן להמשיך את 

ההשקיה כמקובל.

ובאשכוליות  בפומלו  למעט  הזנים  בכל  בהדרים:   – קיצית(  או  )חורפית  חד שנתית  הדברת עשבייה 

אדומות: סטאר רובי וסנרייז, שבהם ניתן לרסס החל מגיל 5 שנים במינון עד 100 ג'/ד', ולמעט זני עדי, 

תמי, ליים ופינגר ליים, שבהם אין ליישם כלל.

המינון גיל העציםמועד הטיפולגובה העשבים
)ג’/ד’(

נפח התרסיס 
)ל’/ד’(

75-5080-40עד 12 חודשיםכל השנהעד 7 ס’’מ

בהתאם לגובה 12150-100 חודשים ואילךעד 15 ס’’מ*
העשבים.

*שילוב של אורגן עם תכשירים מונעי הצצה כגון: עם דיאורקס, משפר את יעילות ההדברה של עשביה 

חד שנתית גבוהה מ- 15 ס''מ. 

השקיית הפעלה: הפעלת התכשיר לבדו או בשילוב עם מונע הצצה, באמצעות ממטירים או מתזים 

יכולה להידחות עד 15 יום לאחר הריסוס. מנת המים תינתן בכמות המלאה המקובלת באותה עונה. יש 

להפעיל את התכשיר ע"י המטרת כל השטח המרוסס.

הדברת עשבים בשטחי בור: התכשיר מיועד לשימוש בשטחים לא חקלאיים כגון: שולי דרכים, מסילות 

מחייב  שהתכשיר  מאחר  חמצון.  ואגני  מחסנים  לולים,  המשק,  בחצר  מבנים  סביב  מים,  קווי  ברזל, 

הפעלה ע''י מים יש לרססו בחודשי החורף. במקומות בהם ניתן להפעיל מערכת המטרה אפשר לרסס 

את התכשיר גם בעונת הקיץ. אין לרסס על קרקעות קלות או על קרקעות חול.

אופן היישום:

המינון מועד הטיפולפירוט העשבים
)ג’/ד’(

נפח התרסיס 
)ל’/ד’(

השקיה

יבלית, זיפנוצה חבוייה 
)קיקויו(

דצמבר-פברואר
*100080

התכשיר 
יוחדר 

לקרקע ע’’י 
הגשמים.

דורת ארם-צובא, חילף 
החולות, זקנן כפול שיבולת, 

נשרן שעיר, גומא הפקעים

דצמבר-פברואר
*200080

*במינון זה התכשיר ימנע הצצה גם של עשבים חד-שנתיים.

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 1979/ה”צ/513. מס’ או”ם: 3077.

15קוטל עשבים שאריתי בררני להדברת עשבים חד ורב שנתיים בהדרים ובשטחי בור
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