שונות
שונות

אמיד-תין

AMID-THIN

®

אבקה רחיפה לדילול פרי בעצי תפוח

› החומר הפעיל

Naphtalene Acetamide

› התוארית

אבקה רחיפה המכילה  8.4%חומר פעיל

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

Amvac, USA

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /05הצ1798/

כללי

אמיד-תין מווסת צימוח לשימוש כמדלל פריחה בתפוח .התכשיר מיועד לריסוס עד שבועיים לאחר שיא
פריחה וגורם לנשירת חלק מן החנטים הצעירים ולהקלה בעומס הפרי.
אמיד-תין נקלט ע"י חלקי הצמח הירוקים כל עוד הם רטובים ,לכן עדיף לרסס בנפח תרסיס גבוה בשעות
שהלחות גבוהה לאורך זמן  -בוקר מוקדם או לילה .בתנאי יובש או שרב קליטת החומר פחותה .במקרים
של פריחה לא אחידה (לפי קומות) ניתן לבצע ריסוס נוסף המכוון לצמרות במועד המתאים לפי נשירת
עלי כותרת.
יש להקפיד ולא להשתמש במינונים גבוהים מדי אשר יגרמו לדילול יתר.
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® סימן רשום של אמבאק

שונות
שונות

אמיד-תין

AMID-THIN

®

הוראות שימוש

בקביעת המינון יש להביא בחשבון את הזן ,עצמת הפריחה ,מצב העצים ,כנה ,וגורמים נוספים הקשורים לעצים,
לחלקה ולמזג האויר בעת הריסוס ובימים שאחריו.
הזן

ריכוז חומר
פעיל ppm

מינון בגרם תכשיר
ל 1000 -ליטר מים
 720-600גרם
 +משטח ()1

 10-3ימים לאחר
שיא פריחה ()2

40-30

 480-360גרם
 +משטח ()1

 10-3ימים לאחר שיא
פריחה בכל קומה

המינון המומלץ לפריחה ממושכת
הבאה בגלים ומתמקדת בקומות.
כל ריסוס מופנה לקומת הפריחה.
שבוע לפחות בין הריסוסים.
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 960גרם +
משטח ()1

 10-3ימים לאחר
שיא פריחה

לפריחה שופעת

50-40

 600-480גרם
 +משטח ()1

 7-3ימים לאחר
שיא פריחה

לפריחה בינונית-שופעת .הפרי קטן
מטבעו ולכן יש לדללו מוקדם ככל
האפשר .אם חוששים מדילול יתר
יש לרדת למינון הנמוך.

60-40

 720-480גרם
 +משטח ()1
 960-720גרם
 +משטח ()1
 480-420גרם
 +משטח ()1

60-50
זהוב

יונתן

גלה
גרני
סמיט

80-60
40-35

מועד הטיפול

הערות
לפריחה בינונית אחידה

 7-3ימים לאחר
שיא פריחה
 14-10ימים לאחר
שיא פריחה

לפריחה בינונית
לפריחה שופעת
לפריחה שופעת

הערות לטבלה
( )1משטח טריטון  x - 100בריכוז  250( 0.025%סמ"ק משטח ל 1000 -ליטר מים) .מרססים בנפח מלא
 300-200ליטר/דונם עד נגירה .במצב שבו מרססים רק חלקי עץ ,מפחיתים את כמות התרסיס בהתאם.
( )2שיא פריחה  -המצב בו באותה "קומה"  80%מן הפרחים פתוחים 10% ,סגורים ,ו  10% -מן הפרחים כבר
השירו את עלי הכותרת.
הערות
 .1גשם היורד מיד לאחר הריסוס עלול לגרום לדילול יתר .בכל מקרה של התלבטות ביחס לקביעת מינון לטיפול,
בחר בריכוז הנמוך (לשם ביטחון) .אם הדילול אינו מספק ניתן לדלל מאוחר יותר בתכשירים נוספים או לדלל
ידנית.
 .2לקביעת המינון המדוייק ,מתוך תחום המינונים שבתוית ,מומלץ להתייעץ עם מדריך מנוסה.

