דותן-פרופלנט
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دوتان  -بروبالنط | Dotan-Proplant

תרכיז נוזלי S.L -
קוטל פטריות סיסטמי מדביר מחלות
הנגרמות ע"י פטריות מקבוצת הפיקומיצטס

מכילPropamocarb- HCL 722 g/l :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/98 :ה״צ1530/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות - III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם :לא מסווג
מיוצר ע"יArysta LifeScience :
Benelux Sprl

בלגיה
כללי:
דותן פרופלנט הינו מדביר מחלות מקבוצת הקרבמטים ,התכשיר מדביר מחלות הנגרמות
על ידי פטריות מקבוצת הפיקומצטס .אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים.
לפני החזרה לשימוש בתכשיר ,יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה,
רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה ,להדברת אותו צירוף גידול פגע.

שילובים מותרים:
בתפו"א ניתן לשלב את הדותן עם מנצידן ,סימוקסי טופ וספינקס סופרה.
בעגבנייה ,ניתן לשלב דותן עם וולבון  160ג'/ד' ,סימוקסי טופ וספינקס סופרה.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי מחלות

אופן היישום:
ריסוס נוף להדברת מחלות
כמפורט בטבלה
הגידול

המחלה

מינון
(סמ"ק/
ריכוז לד')

טיפול
נפח תרסיס
אחרון לפני
ל'/ד'
קטיף
(התאם
(ימים)
לגודל הנוף)

תפוח אדמה

כמשון

300-200

50-30

14

עגבנייה

כמשון

300

50-30

3

מלפפון,
מלון בשדה
הפתוח
ותחת כיסוי

כשותית
הדלועיים

300

*100-30

3

חסה

כשותית
החסה

300-200

50-30

14

כרוב,
כרובית
ברוקולי,
קולורבי

כשותית
הכרוביים

300-200

50-30

הערות
לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה
מטפלים עם פרופלנט  200סמ"ק/ד'.
הטיפולים בפרופלנט ינתנו מדי 14-10
ימים כאשר ביניהם ינתן טיפול באחד
התכשירים הפרוטקטנטיים המומלצים.
בנגיעות גבוהה מגדילים את כמות
הפרופלנט ל 300-סמ"ק/ד'.
טיפולי מניעה לפני הופעת המחלה
מדי  12-4ימים.
לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה
מדי  10ימים.
בנגיעות גבוהה  2טיפולים עוקבים
במרווח של  6ימים ואח"כ שוב מידי 10
ימים.

2

הריסוסים ינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא של נוף הצמחים.
הערה :למרות שעד כה לא נמצאו השפעות פיטוטקסיות של התכשיר במינוני הגמעה המומלצים ,הרי בשל הרב גוניות
הרבה של הגידולים ,הזנים ושיטות הגידול ,אין אפשרות לערוב לבטיחות התכשיר בכל מקרה .לכן רצוי שהמגדל יבצע
ניסוי מוקדם בצמחים בודדים לפני השימוש בדותן.

המשך בעמוד הבא

המשך מהעמוד הקודם

דותן-פרופלנט

®

אופן היישום:
טיפולי הגמעה למניעת פיתיום (מק-שורש) – טיפולי הגמעה יש לעשות כאשר הקרקע רטובה
הגידול

מועד הטיפול

המינון

מלפפון (בשדה הפתוח
ותחת כיסוי)

טיפול קרקע עם
הזריעה או לאחר
ההצצה
או לאחר השתילה

 0.3סמ"ק לשתיל

בשליש האחרון
של ההשקייה

חיטוי המצע לפני
מילוי כלי גדול

 300סמ"ק למטר
מעוקב

פיזור בתוך  10ליטר
מים על גבי מצע
הגידול וערבוב

טיפול קרקע לפני
שתילה
על גבי יחורים
וצמחים קיימים

 15ס"מ למ"ר

בגוניה ,בשמת,
גיפסנית ,פטוניה,
חלבלוב
פפרומיה

על גבי צמחים
בעציצים

אופן הישימה

הגמעה בתוך
 4-2ליטר מים למ"ר
הגמעה להרווית קרקע
בעומק השורשים

תמיסה בריכוז
0.15%-0.3%
 100סמ”ק של
תמיסה הגמעה לפני השתילה
0.15%
בריכוז
להרווית הקרקע
לעציץ בקוטר  10ס"מ
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לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

הערות
במקרה והנגיעות
נמשכת יש לחזור
על הטיפול כעבור
 4-2שבועות
יש לבצע את הטיפול
כאשר המצע לח
ולהקפיד על
ערבוב טוב שלו
לאחר פיזור התכשיר
יש לחזור על הטיפול
אחת ל 3-1-שבועות

יש לחזור על הטיפול
אחת ל 4-3-שבועות

