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תרכיז רחיף S.C
קוטל פטריות סיסטמי
להדברת חלפת ,קימחון,
קמחונית וקימלון

מכילFlutriafol 125 g/l :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/96 :ה״צ1430/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות - IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג
מיוצר ע"י,CHEMINOVA :
דנמרק/גרמניה

כללי:
תכשיר קוטל פטריות סיסטמי טרנסלמינרי מקבוצת הטריאזולים ,המיועד להדברת חלפת בגזר,
בתפו”א ובהדרים ,להדברת קימחון בגזר ולהדברת קימחונית בפרח שעווה וקימלון בהדרים.
בהעדר הוראת שימוש אחרת ,מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף!
בין היישומים ,יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר ,שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל.
זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

שילובים מותרים:
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי מחלות

אופן היישום:
הגידול
תפו"א

()1

גזר

()1

פלפל
חציל

()2

הדרים:
מינאולה

הדרים

()4,2

פרח שעווה

()6

טיפול אחרון
לפני
אסיף/קטיף
(ימים)

הפגע

ריכוז/מינון
(סמ״ק/דונם או )%

חלפת
חלפת הגזר,
קמחון הגזר

75

7

75

7

קמחונית

100

כתמי חלפת
(אלטרנריה)

0.15%

קימלון
(מאלסקו)

200

קמחונית

0.05%

()5

נפח תרסיס/הגמעה

בהגמעה( 2 )3יישומים בלבד בעונה
בהפרש של חודש ימים.
טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
ריסוס במרסס מפוח עד הרטבה
בנפח של לא פחות מ 300-ליטר/דונם
למטע בוגר
בהגמעה מומלץ להתחיל טיפול בסתיו:
 2יישומים עוקבים בהפרש של  4שבועות.
באביב :מתחילת מרץ 3 ,יישומים עוקבים
באותו ההפרש .היישומים כולם צריכים
להעשות בשליש האחרון של ההשקיה
המשקית .לאחר ההגמעה ,יש לשטוף
במים ,בחמישה קוב/ד' נוספים.

3
120

26

( )1בתפו"א וגזר  -אין לטפל בחוסן יותר משלוש פעמים בעונה.
( )2טיפולי הגמעה:
א .טיפולי מניעה בלבד .אין לראות בחוסן כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
ב .אין ליישם במצע מנותק.
ג .אין ליישם בעת עקה (מים ,אקלים ואגרוטכניקה).
ד .אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
( )3א .יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר,
יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של  2-4קוב לדונם לאורך כל ההשקיה.
ב .לאחר היישום יש להזרים  1קוב מים לדונם לשטיפת המערכת.
( )4נבדק בלימון וליים ,בזנים נוספים יש לבצע בדיקת בטיחות לפני היישום המשקי.
( )5אין לראות בטיפול זה פתרון מלא למחלת הקימלון .חובה להקפיד על ביצוע סניטציה סדירה לאורך כל העונה
(הוצאת עצים וענפים פגועים מהחלקה).
( )6בזנים :גיא ,מיה ,אופיר ,הוט-פינק ,אורכיד ,פינטד-ליידי.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר
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