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מסורול

 500תרכיז רחיף

תכשיר להדברת התריפס הקליפורני ,תריפס הטבק וחיפושיות קפנודיס
בוגרות בגידולים שונים
מכיל 500 :גרם לליטר  , Methiocarbהיתר חומרי דילול והרטבה

כללי :מסורול שייך לקבוצת הקרבמטים .התכשיר אינו סיסטמי ופועל כרעל קיבה ורעל מגע.
מסורול מצטיין בהדברת מיני תריפס שונים .כמו כן ,לתכשיר יעילות רבה בממשק הדברת מיני
קפנודיס במטע הגלעיני.

אופן היישום:

הגידול

הפגע

ורד ,1צפורן ,חרצית,
גיפסנית ,פלוקס,
אסתר ,ליאטריס,
סולידסטר ,ורוניקה,
גרברה
פלפל

תריפס
קליפורני

גפן
נקטרינה
אפרסק ,משמש,
נקטרינה ,שקד,
שזיף

בצל

50

קפנודיס
השקדים,
קפנודיס האבל

2

תריפס הטבק

מינון

הערות

 0.1%בריסוס עד
נגירה
 100סמ”ק/ד’
בריסוס בנפח נמוך

-

מועד טיפול
אחרון (ימים)

-

 100סמ”ק/ד’

-

עד התחלת
חנטה של הפרח
הראשון בשדה

 0.1%בריסוס עד
נגירה

טיפול כנגד תריפס
יפחית נגיעות באקרית
הפקע.

מתחילת פריחה
ועד חנטה

 0.1%בריסוס עד
נגירה

-

מתחילת פריחה
ועד חנטה

 100סמ”ק/ד’ בנפח
תרסיס 20-50 :ל’/ד’
בהתאם לגודל
הצמח

בזנים המוקדמים או
בהשקייה מעל הנוף.
מרווחי ריסוס של
לפחות  7-10ימים,
בהתאם לעוצמת
הנגיעות.3
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 200סמ”ק/ד’ נפח בזנים האפילים בשטח
תרסיס:
המושקה בטיפטוף.
בהתאם
 20-50ל’/ד’
מרווחי ריסוס של
הצמח
לגודל
 2-3שבועות בהתאם
לעוצמת הנגיעות.
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מסורול  -המשך

הפגע

הגידול

תבלינים :מנטה,
בזיל ,עירית ,מיורם,
חומעה ,רוקולה,
לימון,
אורגנו ,עשב
תריפס ,תריפס
טרגון,
מרווה,
הטבק
קורנית ,רוזמרין,
כוסברה ,שמיר,
פטרוזיליה ,כרפס,
עלים ,בצל ירוק.
גידולי עלים:
מיזונה ,תרד ,עלי
סלק אדום (בולס
בלד ורדצ׳ארד),
עלי טט-סוי

תריפס
ותריפס הטבק

מינון

 100סמ”ק /ד’

 100סמ״ק/ד׳

הערות

-

-

מועד טיפול
אחרון (ימים)

21

21

הערות1 :בזני הורדים הבאים בלבד :פריסקו ,ג’קונדה ,יגואר ,מרצדס וגבריאלה2 .הדברת
תריפס הטבק בבצל בזנים האפילים מסייע למניעת תופעת “הלבנת קש” .כדי לקבל תוצאות
הדברה מרביות ,מומלץ להשתמש במרסס לחץ על מנת להחדיר את התרסיס לחיקי עלים.
3עקב מסיסות התכשיר במים יש לחזור ולטפל לאחר השקייה עילית או גשמים משמעותיים
– חוזרים ומטפלים עם עליית הנגיעות בשטח .רצוי לטפל בתכשיר זה לסרוגין עם תכשירי
הדברה אחרים בהתאם להמלצות מדריכי שה”מ כדי להקטין סיכויים לפיתוח תנגודת.
שילובים :בריסוס התכשיר בבצל ניתן לשלבו עם מובנטו  100ת.ר( .זנים :מיקדו ,אדוםו.)686 -
יש להשתמש בתאורית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

סכנות לסביבה :רעיל ליצורים שוכני מים ,רעיל לדבורים ורעיל לציפורים (לתכשיר אפקט של
דחייה).

רעילות( II :רעיל)
מספר או”ם2992 :
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