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ינואר ≠ פברואר 
הכנות לזריעה ברטוב

ßחלופה א

מתן טרפלן™ ´ דיורקס™ ∞µ≥ סמ¢ק 
לדונם ´ תיחוח חלקות שטוחות                                   

ßחלופה ב

מתן דיורקס ∞µ≥ סמ¢קØדונם עם ראונדאפ ´ 
אורורה או גול בחלקות שטוחות בצנעת גשם                             

ßחלופה ג

להשאיר שטח חרוש בחלקות בעלות 
טופוגרפיה גלית עם ואדיותÆ ריסוס ראונדאפ 

´ גול או אורורה מהאויר עד ינואר

מתן כותוגן™ ∞µ≥ סמ¢קØדונם ´ ראונדאפ™ ´ גול 
Æהצנעת גשם רצוי ∞∞≥≠∞∞± מ¢מ Æאו אורורה

מתחילת פברואר¨ אם קיימים תנאים לתיחוח¨ 
Æסמ¢ק לדונם ´ תיחוח ≤µ∞ מתן טרפלן ´ כותוגן

אם נוצרים תנאים לעליה על השטח¨ סימון¨ 
 ≤µ∞ מתן כותוגן מוקדם Æקלטור עם רגלי עוז

Æדונם ´ ראונדאפ¨ הצנעת גשםØסמ¢ק

אין 
פעילות

אין 
פעילות

אין 
פעילות

עשבים רעים והדברתם
נובמבר ≠ דצמבר 

לאחר גשם ראשון משמעותי

מרץ ≠ אפריל      החלקות מונחתות לאפשרות זריעה ברטוב

Æלמרץ בהתאם לתנאי טמפרטורת הקרקע ±µ≠מוכנות לזריעה ברטוב מ

 ±µ∞ דונם ´ דקוטהØסמ¢ק ±µ∞ דונם ´ כותוגןØסמ¢ק ≤µ∞ בתחילת מרץ¨ לפי התנאים ≠ מתן טרפלן
Æתערובת זו¨ שמיושמת ב¢טנק מיקס¢ לקראת זריעה מתאימה להנבטה בטפטוף Æדונם בתיחוחØסמ¢ק

 Æאם יורד גשם על התיחוח מה טוב
Æאם לא ≠ ניתן ערב הזריעה לתחח לעגל ולהצליח לזרוע ברטוב

 Æדונם ´ תיחוחØסמ¢ק ≤µ∞ לזריעה ביבש ≠ בתחילת אפריל¨ מתן טרפלן
ולאחר זריעה ≠ מתן כותוגן ∞µ± סמ¢קØדונם ובנוסף דקוטה ∞µ± סמ¢קØדונם והנבטה עם כמות 

Æמ¢ק לדונם µ∞≠∂∞ מים של

חלופות 
ßב ´ ßא

ßחלופה ג

     חבלבל זריע ≠ חבלבליים

ירבוז מופשל ≠ירבוזייםירבוז פלמרי ≠ ירבוזייםירבוז שרוע ועוקץ העקרב

קטב מצוי ≠ זוגנייםדגני קיץ שונים מזרעים גם קוצאב

לכיד הנחלים ואיטלקי ≠ 
מרכבים

עשבי יעד להדברה ק¢ה

Æראה ¢פרק מידע¢ לשמות נוספים לאותם חומרים ªשם מסחרי מקובל לנוחות המשתמש    ™



≤∞

עשבי יעד לטיפולי פוסט

הדברת דטורה אכזרית באמצעות הרביגציה 
ÆדונםØשל טרבוטרקס ∞∞± סמ¢ק

לפופית  החיצים ≠ חבלבליים∫ לאחר ריסוס באנווק ± 
Æדונם¨ בתחילת אוגוסט בדו גידולØסטייפל ≤ סמ¢ק ´

אנודה ≠ חלמיתייםמרור הגינה ≠ מרכביםחלבלוב קעור≠ חלבלוביים

לאחר נביטה ופריסת הפסיגים¨ אילוח בגומא 
הפקעיםÆ ירבוזים¨ קטב מצוי ורחבי עלים 

שוניםÆ מתן אנווק Æµ±≠± סמ¢קØדונם ´ משטח 
 Æעל הנוף ∞Æ≥≠∞Æµ•

לאחר פתיחת בצל¨ נובטים עשבים לאורך שלוחת 
הטפטוףÆ ריסוס מוגן בקוטלי מגע למיניהם¨ בין השורות 
לפני סגירת הנוף¨ עשוי למנוע מעשבים קשים כמו ירבוז 

Æפלמרי להופיע מעל נוף הכותנה מאוחר יותר

אם נובטת עשביה כגון דטורה וירוקת חמור 
≤≠≥ שבועות לאחר ההצצה¨ מתן אנווק ± ´ 

Æדונם ´ משטח כנ¢לØסטייפל ≤ סמ¢ק

 Æניתן כאשר השיבוש קשה בכל העשבים הקשים שצויינו
לפני פריחת הכותנה ולפני סגירת הנוף לחזור על 

Æפעם נוספת ßהטפול  בחלופה ב

חלופה אß ≠ שבועיים לפני קלטור

חלופה בß ≠ קלטור לקראת פריסת טפטוף   

לאחר נביטה ופריסת הפסיגים¨ אילוח בגומא 
הפקעיםÆ ירבוזים¨ קטב מצוי ורחבי עלים 

´ משטח  שוניםÆ מתן אנווק Æµ±≠± סמ¢קØדונם
 Æעל הנוף ∞Æ≥≠∞Æµ•

חלופה אß ≠ שבועיים לפני קלטור

≠ קלטור לקראת פריסת טפטוף    ßחלופה ב

לאחר פתיחת בצל¨ נובטים עשבים לאורך שלוחת 
הטפטוףÆ ריסוס מוגן בקוטלי מגע למיניהם¨ בין השורות 
לפני סגירת הנוף¨ עשוי למנוע מעשבים קשים כמו ירבוז 

Æפלמרי להופיע מעל נוף הכותנה מאוחר יותר

 ≠ שבועיים לפני קלטור

≠ קלטור לקראת פריסת טפטוף   

אם נובטת עשביה כגון דטורה וירוקת חמור 
≤≠≥ שבועות לאחר ההצצה¨ מתן אנווק ± ´ 

Æדונם ´ משטח כנ¢לØסטייפל ≤ סמ¢ק

≠ קלטור לקראת פריסת טפטוף    ßחלופה ב

 Æניתן כאשר השיבוש קשה בכל העשבים הקשים שצויינו
לפני פריחת הכותנה ולפני סגירת הנוף לחזור על 

Æפעם נוספת ßהטפול  בחלופה ב

≠ קלטור לקראת פריסת טפטוף   

אם אין נביטת עשבים קשה¨ ואין גומא 
 Æהפקעים בשטח¨ ניתן להסתפק בקלטור בלבד

Æכמעט תמיד נחוץ עישוב Æמצב אופטימלי

 Æכאשר קיימים בשטח עשבים מטפסים כגון לפופית

ניתן בסוף יולי תחילת אוגוסט¨ בשיא פריחה¨ לטפל לפני 

Æאך ורק במרסס קרקע ßכיסוי נוף הכותנה¨ כמו בחלופה ב

חלופה גß ≠ בחלקות נקיות מעשבים

Æליטר לדונם ±∞≠±µ כל הטיפולים בקוטלי מגע סלקטיביים במרסס קרקע בכמות מים של
Æבסוף הגידול עם סיום ההשקייה ניתן לרסס בראונדאפ •≤ או בשילוב עם קוטלי מזיקים¨ או בשלוך הראשון

אם אין נביטת עשבים קשה¨ ואין גומא 
 Æהפקעים בשטח¨ ניתן להסתפק בקלטור בלבד

Æכמעט תמיד נחוץ עישוב Æמצב אופטימלי

 Æכאשר קיימים בשטח עשבים מטפסים כגון לפופית

ניתן בסוף יולי תחילת אוגוסט¨ בשיא פריחה¨ לטפל לפני 

Æאך ורק במרסס קרקע ßכיסוי נוף הכותנה¨ כמו בחלופה ב

 ≠ בחלקות נקיות מעשבים

אפריל 
זריעה ברטוב¨ או ביבש מאי ≠ יוני 

עיבודים ותחילת השקייה
יוני ≠ אוגוסט
עד שיא פריחה

עשבים רעים והדברתם
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דיוק בעבודה¨ שירות אמין¨ ניסיון מוכח לאורך שנים
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