ברלקס 40%
®

גרגרים מסיסים WSG

برلكس | Berelex 40%

מכיל 1 Gibbereliic acid 40% :גרם ח"פ בשקיק
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/07 :ה"צ1915/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות - IV :מסוכן
מס' או"ם :בלתי מסווג
מיוצר ע"יValent, BioSicences :

כללי:
לוויסות צמיחה ,הגברת חנטה והשפעה על יבול בגפן ,אפרסימון ,אגס וקינרס.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

מווסתי צמיחה

אופן היישום:
הזן

המטרה

אופן וזמן הטיפול

גפן
סופריור
גפן רד-
גלוב

הגדלת גרגר

טבילה בהגיע הגרגר
לגודל  10מ״מ
טבילה בהגיע הגרגר
לגודל  6-8מ״מ
 2ריסוסים :ראשון ב-
 30%פריחה ,שני ב80% -
פריחה
 3-4ריסוסים בהפרש
של  4-5ימים החל
מגרגר בגודל  4-6מ״מ
ריסוס אחד ב80% -
פריחה
 2ריסוסים בהפרש של
 5ימים החל מגרגר
בגודל  4-6מ״מ

גפן
תומפסון

גפן פלם
סידלס

הגדלת גרגר
דלול
הגדלת גרגר
דלול
הגדלת גרגר

הארכת עונת
אפרסמון
הקטיף וחיי
(הזן:
טריומף) האיחסון והמדף
בעצים בוגרים
מעל גיל 4
הגברת החנטה
אגס
שנפגמה
מסיבות שונות

מינון ל 100 -ליטר
מים
מספר
גרם
תכשיר שקיות

נפח לדונם

הוראות
מיוחדות

5

2

הרטבה מלאה

3.75

1.5

הרטבה מלאה

3.75

1.5

הרטבה מלאה

7.5-10

3-4

הרטבה מלאה

1.9

0.75

הרטבה מלאה

7.5

3

הרטבה מלאה

ריסוס בסוף אוקטובר,
תחילת נובמבר

12.5

5

עד נגירה

בתוספת משטח
״טריטון 100x״
בריכוז 0.025%

ריסוס  -רצוי בפריחה
מלאה

3.75-7.5

1.5-3

נפח בינוני

בתוספת משטח
״טריטון 100x״
ל 100 -ליטר
מים

תוספת 20
סמ״ק משטח
טריטון  100xל-
 100ליטר מים

המשך בעמוד הבא
260

המשך מהעמוד הקודם

ברלקס 40
®

אופן היישום:

מינון ל 100 -ליטר
מים
מספר
גרם
תכשיר שקיות

הזן

המטרה

אופן וזמן הטיפול

קינרס:
(הזן :סגול
בכיר)

הקדמת יבול

שני ריסוסים -הראשון:
ראשית אוק׳ השני21 :
יום אחרי הראשון

7.5-10

(הזן :ירוק)

הקדמת יבול

ריסוסים -הראשון5-10 :
בספט׳ ,השני 20 :יום
אחרי הראשון ,השלישי:
 20יום אחרי השני

30

3-4

12

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

נפח לדונם

הוראות
מיוחדות

אין לרסס
חלקות שאינן
מצטינות
הרטבה מלאה של
בהתפתחותן,
נוף הצמח ,כמות
בהתאם משובשותבעשבי
התרסיס
להתפתחות הצמח .בר או חולות.
חשוב :טיפול זה
לרסס אחרי
בא רק בתוספת
ההשקיה.
לטיפולים
המומלצים
לאותה מטרה.

