טופז

®

طوباز | Topaz

מכילThiophanate Methyl 70% :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/73 :ה"צ13/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

אבקה רטיבה W.P
קוטל פטריות סיסטמי
להדברת מחלות צמחים

דרגת רעילות - IV :מסוכן
מס' או"ם3077 :
מיוצר ע"י,Nippon Soda Co.Ltd :
יפן

כללי:
טופז קוטל פטריות סיסטמי .למניעת והדברת מחלות צמחים .לאחר קליטתו על-ידי
הצמח הופך לבנזמידאזול.
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.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי מחלות

אופן היישום:
הגידול

מחלה

אגס

גרב האגס*

תפוח

גרב התפוח
(רקבון
ספרופסיס*)

אגוזי אדמה

כתמת
(צרקוספורה)

בצל

שורש ורוד

משמש ,שזיף
שקד
עגבניה
מלפפון
קישוא
גזר
חסה

ריכוז או מינון
(ג'/ד')

מרווחי ריסוס

נפח תרסיס מועד אחרון
לפני אסיף
(ל'/ד')
(ימים)

בתחילת העונה ,מהלבלוב
0.05-0.03%
ימים.
10-7
כל
אפריל,
סוף
עד
לעוצמת
בהתאם
21
הנגיעות ועונת מסוף אפריל עד סמוך לקטיף ,גבוה עד נגירה
כל  14-10יום.
הטיפול
אחת כל  10-7ימים מתחילת
הלבלוב ,אחת ל 21-14-יום
21
החל מחודש יוני עד הקטיף .גבוה עד נגירה
0.05%
בטיפולים להדברת גרב
בתפוחי עץ יודבר גם קימחון.
שבועות
אחת ל 20-יום מגיל 5
21
40
80
מומלץ לרסס לאחר השקיה
טבילת בצלצולים לפני השתילה ב 0.04%-בתוספת  0.05%משטח
למשך  30דקות.
טיפול זה מיועד למניעת הפצת המחלה ע"ג בצלצלולים נגועים
לקרקעות לא נגועות או למניעת אילוח נוסף של הקרקע במחלה,
אך אין בו כדי להגן על בצלצולים הנשתלים באדמה נגועה
21
משלב פקע ורוד ועד לשיא
הגשם עד נגירה
0.05%
פריחה ,בהתאם לארועי
90

רקבון חום
(מוניליה)*
עובש אפור
(בוטריטיס)*

100

אחת ל 7-ימים

80-50

3

קשיונה גדולה

100

אחת ל 7-ימים

80-50

3
3

קשיונה גדולה

100

אחת ל 7-ימים

40-25

7

* במקרה של רקבון חום (מוניליה) ,גרב ועובש אפור (בוטריטיס) יש לרסס פעמיים בעונה ולא ברצף.

שילובים מותרים:
באגס ,ניתן לשלב טופז עם רימון פאסט.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

