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שילוב של תרחיף קפסולות
ותרכיז רחיף (ש.ת.ר)ZC .

קבוצת  - 3A :IRACמשבשי פעילות של תעלות נתרן
 +קבוצת  - 28 :IRACמשבשי פעילות של קולטני RYANODINE

קוטל חרקים בירקות ,גידולי שדה ,מטעים ופרחים
› החומר הפעיל

› התוארית
		

Chlorantraniliprole (CTPR) + lambda-cyhalothrin
שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף המכיל
 100גרם  CTPRו 50 -גרם למבדה-סייהלוטרין בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /11הצ4091/

כללי

אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים ,האחד פירתרואיד (למבדה סייהלוטרין) ,בעל
פעילות קטילה מהירה היעיל בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני ( )CTPRהוא חומר פעיל חדש
המצטיין בהדברת עשים ,חיפושיות ותריפסים והינו בעל יכולת תנועה סיסטמית בקסילם CTPR .פעיל
על דרגות הזחל השונות כולל הביצים .תוארית התכשיר קפסולרית ,ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל,
ומופחת למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס .התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את
הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר ללא חשש מכך.
אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה (בהגמעה או דרך מערכת השקיה מנותקת אויר) .בעת הריסוס יש
לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.

שילובים

ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים ,בהתאם לגידולים:
עגבניה  -פיראט ,מטרונום.
גזר  -בראבו.
כרוביים  -טלסטאר ,מטרונום פריים.
גפן  -דומארק ,קנון.
מלפפון  -מטרונום פריים ,פיראט ,דומארק ,קוסמוס ,סכיור ,גלבן מנקוזב ,דאקוניל.
אגוזי אדמה  -בראבו ,אטמי אקסטרה.
רימון  -הרקולס.
חמנית  -פריורי אקסטרה.
217

® סימן רשום של סינג'נטה

קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

אמפליגו

AMPLIGO

®

הוראות שימוש

הגידול
עגבניה

()1

המזיק
הליותיס ,פלוזיה,

מנהרן החממות (,)2
טוטה אבסולוטה ,אגרוטיס()3

המינון (סמ"ק/ד')
הריכוז ()%
20
ביישום להדברת טוטה
יש לשלב עם
מטרונום פריים 0.5%
או 0.5% EOS

יישום אחרון לפני
הקטיף (ימים)
3

פלפל
פפריקה
מלפפון ,קישוא ,מלון

לפיגמה ,הליותיס ,פרודניה

20

מנהרן החממות

20

כרוב (אדום ,לבן),
כרובית ,ברוקולי ,צנונית

עש לב הכרוב ,עש הכרוב,
תריפס הטבק ,פרודניה ,לפיגמה

20

3

חסה
תפוח אדמה
בטטה
בטטה ()4
גזר
בצל
כותנה
אגוזי אדמה ()5

פרודניה ,לפיגמה
פרודניה ,לפיגמה ,אגרוטיס
פרודניה ,לפיגמה
מלדרה ,דופונצ’ליה
לפיגמה ,פרודניה
תריפס הטבק ,אגרוטיס ()3
הליותיס ,אגרוטיס ()3
מלדרה
הליותיס ,אגרוטיס ()3
תריסית ירוקה ,תריסית הצלף
הליותיס ,נובר התירס האירופי,
נובר הקנה המנוקד (,)7
אגרוטיס ()3
הליותיס ,זבוב המנהרות
עש היסמין
עש האשכול
אנרסיה ,עש החרוב

20
20
20
40 – 20
20
20
20
20
20
10

3
8
8
14
14
30
14
30

חמניות

()6

תירס מתוק ,תירס מספוא
חימצה
זית
גפן
שקד

()3

3
10
3

30

20

7

20
0.02%
0.02%
0.02%

30
40
8
7
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הוראות שימוש

הגידול

המזיק

אפרסק ,נקטרינה ,משמש
רימון
פרחים ( :)8גיבסנית ,ליזאנטוס,
נורית ,כלנית ,נץ חלבֿ ,סולידגו

אנרסיה
כחליל הרימון

המינון (סמ"ק/ד')
הריכוז ()%
0.02%
0.02%

יישום אחרון לפני
הקטיף (ימים)
7
14

לפיגמה

20

-

הערות לטבלה
( )1בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן  24שעות לאחר הריסוס.
( )2בעגבניות – להדברת מינהרן החממות ,מומלץ לשלב עם מטרונום פריים .0.5%
( )3להדברת אגרוטיס יש ליישם בריסוס שטח מלא בסמוך להצצה .מומלץ להמטיר  15קוב/ד' בתוך  12שעות מהיישום.
( )4יש לרסס החל מ 3 – 2-שבועות לאחר שתילה במינון  20סמ"ק/ד' כל שבועיים או במינון  40סמ"ק/ד' כל
 4שבועות .מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית
בקרקע .יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.
( )5באגוזי אדמה – מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק,
לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור .יש לשלב במעקובת הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר ,כדי למנוע
התפתחות/התבססות של עמידות.
( )6להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה ( 15ל'/ד') וכיסוי מיטבי.
( )7להדברת נובר הקנה המנוקד ,מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
( )8זני פרחים שניבדקו :גבסנית – מירבלה ,מיליון סטאר ,פרפקטה ,ליזיאנטוס – פרטי (ורוד) ,רוזיטה (לבן),
קזבלנקה ,נורית – פרנס מנדרין ,נץ חלב  -דוביום אורנג' ,סולידגו  -גלורי.

