קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

הדר
תרכיז רחיף

HADAR
קבוצת  - 12B :IRACמעכבי  ATPסינתאז במיטוכונדריה

קוטל אקריות ,להדברת אקרית החלודה ואקרית מזרחית בהדרים נושאי פרי,
ולהדברת אקרית אירופית בתפוח.
› החומר הפעיל

Cyhexatin

› התוארית

תרכיז רחיף המכיל  500גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

Sipcam S.p.A, Italy

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /00הצ1603/

כללי

הדר הוא תכשיר בדיל בעל פעילות ממושכת המיועד להדברת אקרית החלודה ואקרית מזרחית בהדרים,
ולהדברת אקרית אירופית בתפוח .התכשיר קוטל ביצים ,דרגות צעירות ובוגרות של האקריות.
החומר הפעיל בתכשיר מעכב אנזימים המשתתפים בתהליך ייצור  .ATPהפגיעה במאזן האנרגטי של
האקריות גורמת להדברתן תוך ימים ספורים ממועד היישום .הדר אינו פוגע בדבורים ,בררני במידה בינונית
לאויבים טבעיים בפרדס ובעל רעילות נמוכה ליונקים.
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קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

הדר

HADAR

הוראות שימוש
הגידול

המזיק

הדרים ()1
נושאי פרי מן
השנה הרביעית
לנטיעה

אקרית החלודה
אקרית מזרחית

תפוח

אקרית אירופית

כמות
התכשיר נפח התרסיס מועד הריסוס יישום אחרון לפני
(סמ"ק/ד')
(ליטר לדונם)
הקטיף (ימים)
ריכוז ()%
150

)2( 500-300

מאמצע
אוגוסט
ואילך ()3

14

0.08%

עד נגירה

ללא הגבלה

7

הערות לטבלה
( )1בטוח לזנים :אשכולית לבנה ,אשכולית אדומה ,שמוטי ,וושינגטון ,ולנסיה ,מור ,אור ,אורה ,נובה ,מורקוט ,סצומה,
טופז ,מינאולה ,מיכל ,פומלית ,וינולה .אין לרסס לימון וליים ,מחשש לצריבות.
( )2הריסוס באמצעות מרסס מפוח .יש להקפיד על כיול המרסס ועל נסיעה איטית (לא יותר מ  2 -קמ"ש)
לפי המלצות שה"מ  -משרד החקלאות.
( )3אין לרסס בעת הפריחה ופרי צעיר החל מחנטה .אין לרסס כאשר צפויים תנאי מזג אויר קשים כגון קרה
או שרב.
אין לרסס כאשר העצים בתנאי עקה.
הערות
 )1ריסוס הדר בתקופת לבלוב העצים עשוי לגרום לצריבות קלות בעלים הצעירים.
 )2אין לרסס כלל שמן בריכוז גבוה (מ 0.5% -ומעלה) לפני או אחרי ריסוס עם הדר ,באותה עונת פרי.
ניתן לרסס שמן בריכוז נמוך ( )0.5%במרווח של חודש ימים לפחות ,לפני או אחרי ריסוס עם הדר.

שילובים

אסור השילוב עם תכשירים אחרים.

