קוטלי מחלות
קוטלי מחלות

הרקולס
תרכיז רחיף

HERCULES
קבוצת  - m1 :FRACפעילות במגע על ידי קישור רב אתרי
קבוצת  - 33 :FRACמנגנון פעולה שאינו ידוע

קוטל פטריות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים,
בגפן ,במנגו ,ברימון ובעגבניה
› החומר הפעיל

› התוארית
		
		

חומצה זרחיתית  +נחושת
תכשיר נוזלי המכיל
מלח אשלגן זרחיתי  580גר'/ל' ( 300גר'/ל' חומצה זרחיתית)
 +נחושת אוקסיכלוריד  350גר'/ל' ( 200גר'/ל' נחושת)

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ישראל

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /06הצ1848/

כללי

הרקולס מכיל שני מרכיבים פעילים :מרכיב סיסטמי (חומצה זרחיתית) ,המשפיע ישירות על חלק מן
הפטריות ,כגון מיני פיטופטורה וכשותיות ,ובנוסף מגביר את התנגודת הטבעית של הצמח לפטריות
ומרכיב מניעתי (נחושת) ,המוסיף להגנה המתמשכת מפני הדבקה בפטריות.
התכשיר יעיל במניעת ריקבון חום בהדרים וחלפת בהדרים וברימון ,במניעת כשותית בגפן ,בהגנה מפני
השחרה בקטריאלית במנגו ובמניעת ניקוד בקטרי בעגבניה.
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קוטלי מחלות
קוטלי מחלות

הרקולס

HERCULES

הוראות שימוש
המחלה

הריכוז ()%

יישום אחרון
לפני הקטיף
(ימים)

הערות

(אלטרנריה) ()2

0.4

7

למניעת הדבקה אביבית יש לרסס
מסיום הפריחה וכל שלושה שבועות
לאחר מכן עד סוף חודש יוני .למניעת
הדבקה סתוית יש לרסס כל שלושה
שבועות החל מחודש ספטמבר.

(פיטופטורה) ()3

0.4

7

מיועד לריסוס עם תחילת עונת
הגשמים .בחורפים גשומים במיוחד,
או אם עברו שלושה חודשים ממועד
הריסוס ,יש לשקול טיפול נוסף.

מנגו

השחרה
בקטריאלית

0.4

7

יש לרסס כל שלושה שבועות.

רימון

כתמים שחורים
(אלטרנריה) בפרי

0.4

7

יש לרסס במהלך הפריחה
כל  14-10יום.

גפן

כשותית

0.4

7

למניעת כשותית בעלווה .יש לרסס כל
שבוע בתקופות בהן צפויה הדבקה.

עגבניה

ניקוד בקטרי

/ 0.4
 400סמ"ק/ד

7

מומלץ לרסס לפני ארוע גשם ובתנאי
לחות גבוהים

הגידול

כתמי חלפת
בפרי

הדרים ()1

רקבון חום
בפרי

הערות לטבלה
( )1נמצא בטוח בזנים :אור ,נובה ,ינוב ,מינואלה ,אשכולית ,אשכולית אדומה ,קומקוואט .אין לשלב עם תכשיר נוסף.
יש לשמור על מרווח זמן של שלושה שבועות לפחות בין שימוש בהרקולס לבין שימוש בשמן ולהיפך.
( )2השימוש בהרקולס מפחית מאוד את תופעת כתמי החלפת בפרי ,איך אינו מונע אותה לחלוטין .יש להשתמש
בנפח תרסיס המתאים לכיסוי נאות של כל העץ.
( )3יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה של  1.5מטר ,בנפח תרסיס של  200-150ליטר לדונם.
הריסוסים למניעת אלטרנריה הניתנים בתחילת החורף יעילים גם למניעת ריקבון חום.
 -המרכיב הנחושתי בתכשיר עלול להשאיר כתמי משקע על פרי מטופל.

שילובים

ברימון ניתן לשלב עם טלסטאר ,ראנר וקליפסו ,בהתאם להוראות השימוש של תוית התכשיר המשולב.

