קוהינור

®

کوﻫﻴﻧﻮر | Kohinor

תרכיז רחיף S.C
תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים

מכילImidacloprid 350 g/l :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/05 :ה״צ1833/

דרגת רעילות - III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם3082 :
מיוצר ע"י :אדמה מכתשים בע״מ

כללי:
קוהינור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת ה"כלורוניקוטיניל" ,מיועד להדברת מזיקים שונים.
התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע .אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים בעונה.
לפני החזרה לשימוש בתכשיר ,יש ליישם שני טיפולים בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה
(קב' כימית שונה) להדברת אותו צירוף פגע – גידול.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי מזיקים

אופן היישום:
גידולי שדה ,כותנה וירקות
הגידול

מזיק

מינון
(סמ"ק/ד')

הערות ושיטות היישום

תפוח אדמה

כנימות עלה :כנימת האפרסק,
כנימת האפון ,כנימת הדלועיים.

טיפול אחרון
לפני קטיף
(ימים)

30

ריסוס

30

תירס מתוק

כנימת עלה התירס

40

תות שדה
מלון,
אבטיח

כנימות עלה הדלועים ואפרסק

50

כנימות עלה הדלועיים

40

מלפפון,
קישוא

כנימת עש הטבק

100

כנימת עש הטבק
כנימות עלה :כנימת האפרסק,
כנימת הדלועיים
כנימות עלה :כנימת הדלועיים,
כנימת האפון ,כנימת הקטניות
כנימת עש הטבק
פסילת הגזר

100

עגבניה ,פלפל
כותנה
גזר

40
40
100
100

* דלועים שקיבלו טפול זרעים בגאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.

המשך בעמוד הבא

יישום דרך מערכת טפטוף
במהלך השליש השני של
ההשקיה במערכות מנותקות
בהגמעה בתקופת הפריחה
בהגמעה במהלך
השליש השני של ההשקיה .לא
יותר מ 2-טפולים בעונה*.
מלפפון וקשוא :בשטח גלוי וחסוי.
אבטיח :בשטח גלוי בלבד.
בהגמעה במהלך השליש השני
של ההשקיה .לא יותר מ2-
טפולים בעונה

30
14
30
14
3

יישום דרך מערכת טפטוף
במהלך השליש השני של
ההשקיה במערכות מנותקות.

3

ריסוס

40

המשך מהעמוד הקודם

קוהינור

®

אופן היישום:

הדרים ומטעים
הגידול

מזיק

הדרים*

עש מנהרות ההדר

מינון
(סמ"ק/עץ)
1

3-2

10-4
כנימות עלה:
כנימת התפוח הירוקה,
כנימת הדלועיים,
כנימת הספיראה
תפוח*

אגס*

0.05%
1
10-2

כנימת הדם

10

ליטוקולטיס

5-1

אפנוסטיגמה

10-5

הערות ושיטות היישום

טיפול אחרון
לפני קטיף
(ימים)

במשתלות הדרים.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב,
ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
לעצים צעירים בפרדס,
המינון תלוי בגודל העץ.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב,
ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
לעצים בוגרים בפרדס,
המינון תלוי בגודל העץ.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב,
ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.

30

ריסוס עד נגירה.
לשתול במשתלה בהגמעה
בשליש השני של ההשקיה.
לעצים בוגרים במטע
בהתאם לגודל העץ.
טפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב
ע"י הגמע בשליש השני של ההשקיה.
לעצים במטע עד גיל  4שנים,
המינון בהתאם לגודל העץ.
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה
עם תחילת הלבלוב.

*פעילות התכשיר במטעים מתחילה  14-10יום אחרי היישום בהגמעה.
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.
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30

30

קוטלי מזיקים

אופן היישום:
מטעים וגפן
הגידול
גפן*

מזיק

מינון
(סמ"ק עץ)

כנימת קמחית הגפן

2-1
סמ"ק לגפן
0.5-0.3
סמ"ק לגפן
0.05%

ציקדות

1
סמ"ק לעץ

אפרסק,
שקד,
שזיף*

ציקדה ירוקה

פקאן*

כנימת הפקאן
הצהובה

זית*

כנימה אדומה

בננה*

כנימת הפנטלוניה

100
סמ"ק לדונם

תמר*

ציקדת הדבש

5
סמ"ק לעץ

10-2
סמ"ק לעץ
0.05%
15
סמ"ק לעץ מבוגר
10
סמ"ק לעץ

* פעילות התכשיר במטעים מתחילה  14-10יום אחרי היישום בהגמעה.
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

המשך בעמוד הבא

הערות ושיטות היישום

טיפול אחרון
לפני קטיף
(ימים)

בהגמעה בשליש השני של ההשקיה
עם תחילת הלבלוב .רמת המינון
בהתאם לעוצמת הנגיעות.

3

ריסוס עד נגירה
לשתיל במשתלה
טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב.
ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
המינון תלוי בגודל העץ.
טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב,
ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
ריסוס עד נגירה.
בהגמעה ליד הטפטפות או מתזים
ואח"כ יש לבצע השקיית החדרה.
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה
בסתיו או באביב
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה.
יש לתת את החומר כאשר במטע 20%
מהאשכולות מגיעים לפריחה,
ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית
של הכנימה במטע ,בהתאם
להנחיות המדריך האיזורי.
בהגמעה בשליש השני של ההשקיה
בסתיו או באביב.

30

40
30

7

14

המשך מהעמוד הקודם
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אופן היישום:
פרחים
הגידול

מזיק

מינון

פרחים וצמחי נוי*:
חרצית ,גרברה ,ורוניקה,
היביסקוס ,ורדים ,לימוניום יפני,
סולידסטר ,סולידגו,
חלבלוב הדור ,ליזאנטוס,
גיפסנית ,אגרטום

כנימת עש
הטבק
כנימות עלה:
כנימת
הדלועיים,
כנימת האפרסק,
כנימת
הספיראה.

 100סמ"ק/ד'

פרח שעווה

צרעת העפצים

נרקיס

זבוב הנרקיס
קטן וגדול.

דקל קנרי

 40סמ"ק/ד'
3
סמ"ק/צמח
0.05%

 0.2%השילוב
חדקונית
הדקל עם קרטה מקס
האדומה
0.3%

הערות ושיטות היישום
הגמעה תבוצע במהלך
השליש השני של ההשקיה.
אין להשתמש בתכשיר יותר
מפעמיים בעונה ובמרווח
שאינו קטן מחודש.
מיועד לגידולים בקרקע בלבד.

טיפול אחרון
לפני קטיף
(ימים)

3

טבילת הפקעות לאחר איסוף
בתמיסה בעלת ריכוז של 0.05%
במשך  10דקות.
יש ליישם בהגמעת כתר
בנפח  20-15ליטר לעץ

* בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים.
אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים ,יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים:
בתפו"א ניתן לשלב עם מנצידן ,אודאון .בדקל קנרי ,ניתן לשלב קוהינור  0.2%עם קרטה מקס .0.3%
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לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

