המשך הוראות שימוש:

הגידול

המחלה

אבוקדו ()5

ריקבון שורש
(פיטופטורה)

אבוקדו צעיר
(עד  3שנים מנטיעה)

מללת
(בוטריוספריה)

אבוקדו בוגר
(מעל  3שנים)
מללת
(בוטריוספריה)
נקטרינה ,אפרסק
צמחי תבלין:
פטרוזיליה ,רוזמרין,
נענע (מנטה),
גד השדה (כוסברה),
עירית ,רוקולה (רוקט),
ריחן (בזיל)

כשותית

מינון
(סמ"ק/ד')

ריכוז ריסוס אחרון
( )%לפני קטיף
(ימים)

בהזרקה לגזע
 7.5סמ"ק לכל
 1מטר של קוטר
נוף העץ
 1.5ליטר לדונם בהגמעה ()6
 +ריסוס בריכוז 0.5%
עם משטח  L-77בריכוז
0.025%

הערות

3

-

3

יש לחזור על הטיפול באינטרוול
של  60-45ימים

 1.5ליטר לדונם בהגמעה ()6

3

יש לחזור על הטיפול באינטרוול
של  60-45ימים

ריסוס נוף
בריכוז 0.3%

3

-

350

-

3

יש לחזור על הטיפול באינטרוול
של  60-45ימים מתחילת לבלוב
ועד השלכת
מיועד למניעת כשותית בעלווה.
יש לרסס לפני הופעת המחלה,
באינטרוול של  10-7ימים.

הערות לטבלה:
()1
()2
()3
()4
()5

()6

בפרדס אין לשלב עם כל תכשיר אחר .אסור לרסס אם ניתן או צפוי טיפול בשמן במרווח זמן של שלושה
שבועות מיישום קנון.
יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה  1.5מטר מן הקרקע ,בנפח תרסיס של  200-150ל'/ד'.
הטיפול 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.
ניתן 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.
יש 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.
יש להגמיע במהלך השליש השני של השקיה משקית .מומלץ להתייעץ עם אנשי החברה או גורמי ההדרכה.

קנון 50

Canon 50

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 .
התכולה :מלח אשלגן זרחיתי  780גרם בליטר ( 500גר' חומצה זרחיתית בליטר).
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 תינגודת הצמח למחלה .לקטיון האשלגני אפקט דישוני .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.
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג
מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

תוצרת חברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת/97 :הצ1462/

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש
תכולה :ראה מודפס על האריזה
תאריך עדכון תוית :יולי 2015

Net content: Printed on packing
Label updating: July 2015
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2
שילובים:
במלפפון בחממה :ניתן לשלב עם דומארק ,מנקו-די ,פיראט ,ורטימק (ללא שמן) ,אופיר ,באיפידן,
סוויץ' ,מיתוס ,רסק.
במלפפון בשטח פתוח :ניתן לשלב בנוסף לנ"ל גם עם טיטאן ,קוצייד.
במלון :ניתן לשלב עם מנקו-די ,גופריתר ,דומארק ,טלסטאר ,מוספילן ,ורטימק (ללא שמן).
בחמצה :ניתן לשלב עם טלסטאר ,אטמי אקסטרה ,קומודור ,פוליקור ,סקור ,עמיסטר.
בכרם :ניתן לשלב עם דומארק ,פוליקור ,אופיר ,דורסן ,טיטאן.
בבזיל :ניתן לשלב עם פולאר ,פרוקליים ,ורטימק ,מטרונום.
לפני ריסוס אחד השילובים הנ"ל קרא בעיון את תוית התכשיר המשולב ונהג לפי ההנחיות המופיעות בה.

אמצעי זהירות ומיגון:
●
●
●

בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס ,השתמש בכפפות (גומי/פלסטיק) ומשקפי מגן.
המנע משאיפת התכשיר.
מנע מגע התכשיר בעיניים.

הכנת התרסיס:
מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ,שפוך למיכל המרסס המלא בחציו מים ,והשלם את
כמות המים תוך כדי עירבול.
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.
הערה:
יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות
המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו ,אין אנו
אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

3
הוראות שימוש:

הגידול

המחלה

מינון
(סמ"ק/ד')

פלפל

ריכוז ריסוס אחרון
( )%לפני קטיף
(ימים)

כתמי עלים
חיידקיים
(קסנטומונס
וסיקטוריה)

-

0.5

3

חסה

כשותית החסה

350

-

3

מלפפון בשדה
פתוח ובגידול
חסוי,
מלון

כשותית הדלועים

350

-

3

כשותית הבצל
והשום

350

-

3

חמצה

כשותית

350-250

-

3

גפן

כשותית הגפן

-

0.3

3

רקבון חום ()2

-

0.25

3

הדרים ()1

משתלות הדרים
()4

בצל

כתמי חלפת
(אלטרנריה)
בפרי ()3

-

0.25

3

ריקבון שורש
(פיטופטורה)

 5סמ"ק
לשתיל

-

-

הערות
למניעת הדבקה יש לטפל במשתלה או בשדה
שני טיפולים בריכוז המומלץ במרווח של כ10 -
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 מחלה3 ,
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.

המשך טבלה בעמוד הבא

קנון 50

Canon 50

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 .
לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה )IV
מספר או”ם :לא מסווג

ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש
לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל
הקרקע ,אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי ,שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה
בנאות חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה :מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים .העבר את הבגדים המזוהמים
לכביסה נפרדת.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 4 :שעות.
איחסון :אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,מחוץ
להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
חומר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי
לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב .תכשיר שנשפך ,יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה אטומה
ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :שטוף את האריזה היטב לפחות  3פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך
את התשטיף אל מיכל המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת
מוסדר.
עזרה ראשונה ● :במקרה של התזה על העור ,רחץ את המקום המאולח במים ובסבון .אם מתפתח גרוי פנה
מיד לרופא ● .אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ 15 -דקות ופנה
לרופא ● .במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר ● .אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או
בתרסיס ,הפסק מיד את העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים ● .בכל פניה לרופא הצג בפניו
את תוית האריזה.
מידע לרופא :מרכז מידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם ,טלפון.04-8541900 :
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