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תרכיז רחיף

GOFRITHAR
קבוצת  - M2 :FRACפעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

קוטל מחלות בירקות ,מטעים נשירים וגפן ולהדברת אקרית חלודה בהדרים

› החומר הפעיל

Sulfur

› התוארית

תרכיז רחיף המכיל  825גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

נמוכה

› היצרן

Cerexagri.s.a, France

› מס’ הרשוי
		

כללי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /00הצ1605/
רשיון לחקלאות אורגנית7138 :

גופריתר פועל כקוטל מגע ומעכב של פטריות הגורמות למחלת הקמחון והקמחונית בגידולים המפורטים
בתוית ,וקוטל את אקרית החלודה בהדרים .התכשיר אינו סיסטמי והדברה יעילה של הפגעים מחייבת כיסוי
מיטבי של כל חלקי הצמח בתרסיס ,תוך שימוש בציוד ריסוס ובנפח תרסיס המתאימים לכך .להדברת קמחון
וקמחונית :ניתן לרסס להדברת מחלה קיימת אולם עדיף להתחיל בריסוסי מניעה לפני הופעת המחלה
או עם גילוי נגיעות ראשונה .התכשיר פעיל מספר ימים ולכן רצוי לחזור ולטפל בתכשיר זה ,או בתכשיר
אלטרנטיבי ,תוך  14-7ימים מהטיפול הקודם .להדברת אקרית חלודה בהדרים :ניתן לרסס בכל רמת
נגיעות .הדברה מלאה של אקריות מושגת רק מספר ימים לאחר הריסוס .יש להמשיך ולנטר חלקות
מרוססות ולטפל שוב עם התחדשות אוכלוסית האקריות .גופריתר מתאים לשימוש בחלקות אורגניות.
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הוראות שימוש
הריכוז ()%

נפח התרסיס
(ליטר/ד')

0.8%-0.4%
( 800-400סמ"ק
ב 100 -ליטר מים)

100-50

0.4%

100-70

 400-200סמ"ק/ד'

50-25
75-25

ימים
מקטיף

הגידול

המחלה

פלפל (,)1
()1
עגבניה ,
חציל ()1

קמחונית

קישוא

קמחון

אבטיח לגרעינים,
מלון

קמחון

 150סמ"ק/ד'

תות שדה ()1

קמחון

 400-200סמ"ק/ד'

50

גזר

קמחון

 120סמ"ק/ד'

30-20

גפן

קמחון

0.4%

200-75

3

נקטרינה,
אפרסק

קמחון

0.4%

עד נגירה

3

הדרים ()2

אקרית
חלודה

0.5%

במפוח בנפח
 400-350ל'/ד' או
בריסוס רובים עד
נגירה.

3

0.3%

ברנדל בנפח
 900-800ל'/ד'

יש להקפיד על כיסוי
מלא של הפרי ,חיצוני
ופנימי .שמור מרווח 45
יום מריסוסי שמן .מהירות
נסיעת המרסס לא יותר
מ 2 -קמ"ש.

פרחים (:)3
גבסנית ,סולידגו,
אסתר ,לימוניום

קמחון

 200סמ"ק/ד'

בנפח 100-50

0.2%

בנפח מעל 100

-

יש להקפיד על כיסוי מלא
של העלווה.

3
3
3
3

הערות

יש להקפיד על כיסוי
מלא של העלווה .המינון
בהתאם לעוצמת הנגיעות.
יש להקפיד על כיסוי מלא
של העלווה.
יש להקפיד על כיסוי
מלא של העלווה .המינון
בהתאם לעוצמת הנגיעות.
יש להקפיד על כיסוי מלא
של העלווה והאשכולות.
אין לרסס בזמן הפריחה.
יש להקפיד על כיסוי מלא
של העלווה והפרי.
אין לרסס בזמן הפריחה.
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הערות לטבלה
( )1להפחתת כתמי לכלוך יש להימנע מנגירה ולרסס בטיפות קטנות.
( )2נבדק בזנים :שמוטי ,אשכולית ,אשכולית אדומה ,פומלית ,ולנסיה ,נובה ,מינאולה ,וינולה ,אדמוני ,מורקוט,
ניוהול ,אורה .לא לשימוש בזנים :אתרוג ,קומקוואט ליימקוואט ,ליים ,פומלו.
( )3זנים שנבדקו :גבסנית :פרפקטה ,מליון סטרס ,ענבל ,סולידגו :טרה ,אסתר :קזבלנקה ,ליידי ,פרפל-מונרך,
לימוניום :אמילי ,ארגנטום.

שילובים

שילובים מותרים בחקלאות הקונבנציונלית בלבד .לא בחקלאות אורגנית.
ניתן לשלב גופריתר עם התכשירים הרשומים להלן ,בהתאם להוראות השימוש שלהם:
פלפל  -פיראט ,דורסן ,טיטאן ,ורטימק ,פולאר.
מלון  -קנון  ,50ורטימק.
חציל  -מוספילן.
גפן  -דורסן.
גזר  -בראבו.
הדרים  -אין לשלב עם תכשיר אחר.

