קוטלי עשבים

אמינובר

AMINOBAR

אבקה מסיסה בשקיות מסיסות

קבוצת  - O :HRACמדמי פעילות אוקסין

קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה ,בשבולת שועל ,במטע ובשטחי בור.

› החומר הפעיל

› התוארית
		

Dimethylamine salt of 2,4-D
אבקה מסיסה המכילה  96.9%חומר פעיל,
מתאים ל 2,4-D 80%

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

Nufarm, Austraila

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /01הצ1643/

כללי

אמינובר הינו קוטל עשבים בררני ,סיסטמי ,מקבוצת תרכובות הפנוקסי ומיועד להדברת עשבים רחבי
עלים בחיטה ובשבולת שועל ,במטעים ובשטחי בור .התכשיר נקלט ע”י כל חלקי הצמח ,פועל בדומה
לאוקסינים ופוגע בתהליכים רבים בצמח.
אמינובר ארוז בשקית אלומיניום ובה שקית פנימית נוספת מסיסה ,אותה ניתן להכניס עם התכשיר למיכל
המרסס.
הדברת עשבים:
התכשיר מדביר עשבים רחבי עלים חד-שנתיים ממשפחות שונות כגון :מצליבים ,סילקיים ,מורכבים ועוד.
אמינובר מסייע בקטילת עשבים קשי הדברה במטעים ובשטחי בור כאשר הוא משולב עם גלייפוס.

1211

קוטלי עשבים

אמינובר

AMINOBAR

הוראות שימוש בגידולים דגניים
המינון (גר’/ד’) נפח התרסיס (ל’/ד’)

הגידול
חיטה ()1
שבולת שועל ()2 ,1

90

מהקרקע25-15 :
מהאויר)3( 5-3 :

מועד הריסוס
עם סיום התמיינות השבולת (לאחר הופעת
 6עלים והתארכות פרק ראשון) ועד
לשבועיים לפני השתבלות ()4

הערות לטבלה
( )1אין להכניס בעלי חיים לשטח המרוסס במשך  7ימים .אין לרסס חיטה ושבולת שועל במצב עקה .עקת יובש לפני
ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול .בזמן הריסוס עתודות המים בקרקע צריכות להספיק ל  3 -שבועות.
( )2שבולת שועל לשחת בלבד מזנים סאיה  ,4סאיה .6
( )3ריסוס אוירי מותנה באישור השירותים להגנת הצומח ולבקורת.
( )4סימן המדוייק ביותר לקביעת מועד הריסוס המוקדם ביותר הוא סיום התמיינות השבולת .ניתן לזהות זאת
באמצעות חתך אורך בבסיס הצמח .יש להמנע מריסוס מוקדם מדי ,בייחוד בזנים אפילים כגון אריאל.
בשבולת שועל יש להקפיד שגם הסעיפים הצעירים ביותר בני  6עלים.
הערה :אין לשלב עם דשן אוראן מחשש להתגבשות.

הוראות שימוש במטע ובשטחי בור
הגידול

הריכוז/המינון

הדרים ,נקטרינה,
אפרסק ,שזיף,
שקד ,תפוח,
מנגו ,זית,
רימון ,אבוקדו,
משנה שלישית
לנטיעה

0.25%
בשילוב עם
גלייפוס 1%

סורגום
שטחי בור וצידי
דרכים

ריסוס מכוון ומוגן ()1

במינון
 120גר’/ד’

)2( 0.5%-0.25%

בשילוב עם
גלייפוס 3%-1%

הערות
נפח התרסיס העשבים המודברים
 30ל’/ד’ בריסוס
יש להקפיד לרסס בתנאים
באמצעות מוט
נאותים של העדר רוח
ריסוס
וטמפרטורות מתונות .המנע
חד ורב שנתיים ,מפגיעת תרסיס בחלקי הצמח
עד הרטבה
חורפיים וקיציים הירוקים כולל סורים (חזירים).
מלאה
המנע מריסוס בעת הפריחה.
רובים
באמצעות
הזהר מפגיעה בגידולים
גב
מרססי
או
שכנים.
כשהגידול בגובה  40-30ס”מ
עשבי קיץ
 30-20ל’/ד’
בריסוס מכוון ומוגן ומתחת
עלים
רחבי
לנוף הגידול
 30ל’/ד’
ומעלה ,חד ורב שנתיים ,יש לרסס בתנאים של העדר
לכיסוי
כדרוש
חורפיים וקיציים רוח ולהזהר מפגיעה בגידולים
של
מיטבי
חקלאיים סמוכים
העשבייה

הערות לטבלה
( )1מוגן  -הגנה על הסורגום מפני רחף של התכשיר באמצעות מגינים על הפומיות או על הגידול.
( )2הריכוז יקבע בהתאם למגוון וגובה העשבים.

