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תרכיז רחיף

קבוצת  - m5 :FRACפעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

קוטל פטריות המיועד להדברת מחלות צמחים בירקות ,גידולי שדה ,מטעים,
פרחים ותבלינים
› החומר הפעיל

Chlorothalonil

› התוארית

תרכיז רחיף המכיל  720גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /05הצ1838/

כללי

בראבו  720הינו קוטל פטריות ,המיועד למניעה והדברה של פטריות הגורמות למחלות בצמחים
תרבותיים שונים.

שילובים

תפוח אדמה  -אטברון ,טלסטאר ,טריגרד ,ורטימק.
גזר  -אטברון.
עגבניה  -דומארק ,טלסטאר ,גופריתר ,טריגרד.
חימצה  -קנון  ,50טלסטאר ,פנטרה ,דואל גולד.
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הוראות שימוש
הגידול

המחלה

המינון (סמ"ק/ד')

עגבניה

כמשון ,חלפת,
סטמפיליום,
אקרית חלודה

200
 + 200ויטן )1( 100

יישום אחרון לפני
הקטיף (ימים)

הערות

3

200
תפוחי אדמה

מלפפונים

 + 200ויטן )1( 100

כמשון ,חלפת  - 200ביישום דרך מערכת
השקיה בהמטרה ,מנותקת
אויר ()6
200
כשותית
350
בוטריטיס ()2

12

טיפולי מניעה במירווח
של  10 - 7ימים

3
3

אגוזי אדמה

צרקוספורה

200

30

לא יותר מ 4-טיפולים
בעונה

סלרי

ספטוריה,
צרקוספורה
חלפת ,קמחון
סטמפיליום
ספטוריה

250

7

-

175
350
)4( 200
)5( 200-150
200

14
21
35
21

ריסוס לפני כל
ארוע גשם

200

-

למשתלות בלבד

-

יש לטפל מהתחלת
הפריחה והלאה ,לפני כל
ארוע גשם צפוי
-

גזר
בצל ()3

חיטה
חימצה
אפונה לתעשיה

אסקוכיטה

תות שדה

רמולריה,
מרסונינה
חלפת

200

שקד

אנטרקנוז

ריכוז  0.15%בנפח תרסיס
המבטיח כסוי העלווה

30

עירית
כוסברה ,שמיר,
מנטה
בזיל ,מרווה,
רוזמרין ,רוקולה,
פטרוזיליה ,קורנית,
טרגון

סטמפיליום
צרקוספורה,
כשותית

250

21

250

21

-

200

21

-

צפורן

סטמפיליום,
צרקוספורה,
כשותית

קוטלי מחלות
קוטלי מחלות
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הערות לטבלה
( )1להדברת מחלה קיימת.
( )2רצוי לרסס בראבו לסרוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד בוטריטיס.
( )3בבצל להדברת סטמפיליום – לשם קבלת תוצאות טובות ,יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי ,כאשר פתח
היציאה נמצא בגובה של כ 50-ס"מ מעל לנוף ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ 1.5-מטר ממנו		.
הריסוס יתבצע בכוון הלוך ושוב.
( )4אין להעלות בעלי חיים למרעה  5שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה.
( )5המינון הנמוך כשאין נגיעות בשדה ,המינון הגבוה עם הופעת נגיעות.

( )6הנחיות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:
 .Iהוראות כלליות ליישום דרך מערכת ההשקיה:
( )1יש ליישם בראבו דרך מערכת השקיה קבועה של ממטירונים או ממטרות.
( )2וודא שמערכת ההשקיה מנותקת ממערכות מי שתיה בניתוק אויר .כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאינן
			 יעד לטיפול ,יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת ,סגור.
( )3כדי לקבל הדברה טובה ,יש להבטיח פיזור אחיד של המים ע"י מערכת ההשקיה .הדברה לקויה עלולה
			 להיגרם בגלל פיזור מים לא אחיד ,כתוצאה מהעדר חפיפה ,ממטירים עם ספיקות שונות או ממטירים
			 סתומים .בשאלות בנושא אחידות הפיזור ,צור קשר עם יצרן מערכת ההשקיה או עם מערכת ההדרכה.
( )4בזמן הזרקת התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיומן בהפעלת המערכת.
( )5יש להתקין ברז שסתום שיסגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקיה במקרה של ירידת לחץ.
( )6אין ליישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על  2מ'/שניה.
 .IIהוראות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:
( )1יש ליישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקיה או להפעיל את מערכת ההשקיה ,בסיום
			 ההשקיה ,לחצי שעה נוספת.
( )2יישום  -יש להכין את התמיסה ליישום ,בסמוך למועד היישום במיכל עם פתח רחב .ממלאים חצי כמות מים
			 במיכל ומכניסים את כמות הבראבו הדרושה ,לפי  200סמ"ק/ד' .משלימים את כמות המים במיכל ומערבבים
			 היטב עד לקבלת תמיסה הומוגנית .יש להחדיר את כל התמיסה המוכנה במשך  30דקות לקו ההמטרה
			 באמצעות משאבה ,כאשר מערכת ההשקיה בלחץ יציב ובפיזור אחיד( .יש לבצע כיול המערכת לפני
			 השימוש הראשון).
( )3בסיום ההזרקה ,יש להשקות בכמות מים נוספת כדי לשטוף את כל התכשיר ממערכת ההשקיה.
			 בכדי לדעת את הזמן המדויק הדרוש לשטיפה מלאה של מערכת ההשקיה ניתן לבצע בדיקה מוקדמת של
			 משך הזמן הדרוש למים להגיע מנקודת ההזרקה לקצה מערכת ההשקיה :ממלאים את המיכל במים עם
			 צבע (ברזל  2ק"ג/ד') ,מפעילים את מערכת ההשקיה וכאשר המערכת מתייצבת מזריקים את התמיסה
			 הצבועה .בודקים את משך הזמן עד הגעת המים הצבועים לקצה מערכת ההשקיה .הנסיון מלמד כי כאשר
			 ראש המערכת ממוקם עד  1ק"מ מהשדה ,הזמן הנדרש לשטיפת המערכת הוא כ 15-דקות נוספות.
( )4יש לחזור על היישום בכל השקיה שניה ,באינטרוול של כ 7 -ימים.

