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קבוצת  - 33 :FRACמנגנון פעולה שאינו ידוע

תרכיז נוזלי

תכשיר סיסטמי להדברת כשותית במלפפון ,מלון ,בצל ,חמצה ,חסה ,צמחי תבלין וגפן.
להדברת ריקבון חום ,ריקבון שורש וחלפת בהדרים ,ריקבון שורש באבוקדו ,ומללת
(בוטריוספריה) באבוקדו ,נקטרינה ואפרסק .
› החומר הפעיל

› התוארית
		

חומצה זרחיתית
תכשיר נוזלי המכיל  780גרם מלח אשלגן זרחיתי בליטר
( 500גרם חומצה זרחיתית בליטר)

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

לוכסמבורג תעשיות בע"מ

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /97הצ1462/

כללי

קנון הינו תכשיר בעל השפעה סיסטמית המכיל את היסודות אשלגן וזרחן .האניון הזרחיתי שבתכשיר ,יעיל
במניעה והדברה של מחלות צמחים באמצעות פגיעה ישירה בפטריה והגברת תנגודת הצמח למחלה.
התכשיר אינו רעיל למשתמש ולסביבה ,אינו מלכלך את הפרי ומותר בשימוש עד ליום הקטיף.
להשגת תוצאות מירביות בהדברת המחלות המפורטות בתוית יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת המחלה
או עם ראשית הנגיעות .למניעת כשותיות ,וכפועל יוצא ממנגנון הפעולה של קנון ,מומלץ ליישם לפחות
 3-2ריסוסים ברצף .להדברת שאר המחלות יש לעקוב בקפידה אחר הוראות התוית.
הערות כלליות
אין לעלות במינון התכשיר מעבר למומלץ מחשש לצריבות בעלווה .אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה,
או בתנאי מזג אויר קשים כגון טמפרטורות גבוהות ,חמסין או קרה.
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הוראות שימוש
הגידול

המחלה

פלפל

יישום אחרון
המינון הריכוז
(סמ"ק/ד') ( )%לפני הקטיף (ימים)

כתמי עלים
חיידקיים
(קסנטומונס
וסיקטוריה)

-

0.5

3

חסה

כשותית
החסה

350

-

3

מלפפון בשדה
פתוח ובגידול
חסוי,
מלון

כשותית
הדלועים

350

-

3

בצל

כשותית
הבצל והשום

350

-

3

חמצה

כשותית

350-250

-

3

גפן

כשותית הגפן

-

0.3

3

רקבון חום ()2

-

0.25

3

כתמי חלפת
(אלטרנריה)
בפרי ()3

-

הדרים ()1

משתלות

הדרים ()4

ריקבון
צוואר  5סמ"ק
השורש
(פיטופטורה) לשתיל

0.25

3

-

-

הערות
למניעת הדבקה יש לטפל במשתלה
או בשדה שני טיפולים בריכוז
המומלץ במרווח של כ 10 -ימים.
ריסוס ראשון לפחות  3ימים לפני
ארוע הדבקה חזוי.
ריסוסי מניעה במרווחים של  14-7יום,
בנפח תרסיס של  40-20ל'/ד'.
ריסוסי מניעה  3 -ריסוסים לפחות,
במרווחים של שבוע .נפח תרסיס
 100-40ל'/ד' (ולא יותר) בהתאם
לגודל הצמחים .ריסוס ראשון לאחר
חודש משתילה.
יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת
מחלה 3 ,ריסוסים לפחות ,במרווחים
של שבוע.
המינון בהתאם לעוצמת המחלה
ומשך ההדברה הנדרש.
מיועד למניעת כשותית בעלווה.
בתקופה הרגישה יש לרסס לפני
הופעת המחלה ,לפחות  3פעמים
בתדירות של  10-7ימים.
מיועד לריסוס מניעה בפרדס בתחילת
עונת הגשמים.
למניעת הדבקה אביבית יש לרסס
בסיום הפריחה ,וכל שלושה שבועות
עד חודש לאחר מכן בהתאם לעוצמת
הנגיעות ,עד סוף חודש יוני .למניעת
הדבקה סתוית יש לרסס מידי שלושה
או ארבעה שבועות החל מראשית
חודש ספטמבר.
מיועד לטיפול מניעה .המינון מתאים
לשקית גידול בת  8ליטר .אין לטפל
לפני או אחרי גיזומים דרסטיים של
עלוות השתילים.
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הוראות שימוש
יישום אחרון
הריכוז
( )%לפני הקטיף (ימים)

המינון
המחלה
הגידול
(סמ"ק/ד')
בהזרקה לגזע 7.5
ריקבון
אבוקדו ()5
סמ"ק לכל  1מטר
השורש
(פיטופטורה) של קוטר נוף העץ
 1.5ליטר לדונם בהגמעה ()6
אבוקדו צעיר
 +ריסוס בריכוז 0.5%
מללת
(עד 3
שנים (בוטריוספריה) עם משטח  L-77בריכוז
מנטיעה)
0.025%
אבוקדו בוגר
(מעל  3שנים)

נקטרינה,
אפרסק
צמחי תבלין:
פטרוזיליה,
רוזמרין,
נענע (מנטה),
גד השדה
(כוסברה),
עירית,
רוקולה
(רוקט),
ריחן (בזיל)

מללת

(בוטריוספריה)

כשותית

 1.5ליטר לדונם
בהגמעה ()6

350

3

-

3

יש לחזור על הטיפול
באינטרוול של 60-45
ימים

3

ריסוס נוף
בריכוז 0.3%

3

-

הערות

3

יש לחזור על הטיפול
באינטרוול של 60-45
ימים
יש לחזור על הטיפול
באינטרוול של 60-45
ימים מתחילת לבלוב ועד
השלכת

מיועד למניעת כשותית
בעלווה .יש לרסס לפני
הופעת המחלה,
באינטרוול של  10-7ימים.
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הערות לטבלה:
( )1בפרדס אין לשלב עם כל תכשיר אחר .אסור לרסס אם ניתן או צפוי טיפול בשמן במרווח זמן של שלושה
שבועות מיישום קנון.
( )2יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה  1.5מטר מן הקרקע ,בנפח תרסיס של  200-150ל'/ד'.
( )3הטיפול מוריד במידה ניכרת את הנגיעות בכתמי חלפת (אלטרנריה) בפרי אך אינו מונע את התופעה לחלוטין.
יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא .ניתן ליישם לסירוגין עם תכשירים מורשים אחרים,
בהתאם להמלצות משרד החקלאות.
( )4ניתן ליישם בהגמעה עם  250סמ"ק מים ,או דרך מערכת הטיפטוף עם  500-400סמ"ק מים לשתיל .יש
לטפל רק כאשר מצע הגידול רטוב( ,עדיף יום לאחר השקיה) .הטיפול יעיל לפחות  40יום ממועד היישום.
( )5יש לטפל פעמיים בשנה בעת צימוח שורשים (לאחר סיום צימוח העלווה) במהלך חודש יוני וסוף אוגוסט.
בכל מועד מומלץ לחזור על היישום פעם נוספת לאחר  10ימים .בהזרקה  -יש למהול  7.5סמ"ק תכשיר
לפי יחס של  1:1במים ולהזריק לגזע .כל  7.5סמ"ק תכשיר ,יש להזריק בנפרד במקום אחר בגזע העץ
(מומלץ להשתמש במזרק וטרינרי) .לפני ביצוע הטיפול עדיף להתייעץ עם מדריך ש.ה.מ .או עם אחד מאנשי
השדה של החברה.
( )6יש להגמיע במהלך השליש השני של השקיה משקית .מומלץ להתייעץ עם אנשי החברה או גורמי ההדרכה.

שילובים

מלפפון בחממה  -ניתן לשלב עם דומארק ,מנקו-די ,פיראט ,ורטימק (ללא שמן) ,אופיר ,באיפידן ,סוויץ' ,מיתוס ,רסק.
מלפפון בשטח פתוח  -ניתן לשלב בנוסף לנ"ל גם עם טיטאן ,קוצייד.
מלון  -ניתן לשלב עם מנקו-די ,גופריתר ,דומארק ,טלסטאר ,מוספילן ,ורטימק (ללא שמן).
חמצה  -ניתן לשלב עם טלסטאר ,אטמי אקסטרה ,קומודור ,פוליקור ,סקור ,עמיסטר.
כרם  -ניתן לשלב עם דומארק ,פוליקור ,אופיר ,דורסן ,טיטאן.
בזיל  -ניתן לשלב עם פולאר ,פרוקליים ,ורטימק ,מטרונום.
לפני ריסוס אחד השילובים הנ"ל קרא בעיון את תוית התכשיר המשולב ונהג לפי ההנחיות המופיעות בה.

