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קבוצת  - E :HRACמעכבי האנזים PPO

תחליב שמן במים

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף ,לייבוש עשביה
לפני קציר חמצה ולשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים.
› החומר הפעיל

Carfentrazone-ethyl

› התוארית

תחליב שמן במים המכיל  60גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

FMC, USA

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /01הצ1666/

כללי

ספוטלייט הינו קוטל עשבים מקבוצת האריל-טריאזולינונים המעכב את האנזים  PPOוגורם להרס הרקמות
הירוקות ולייבוש עלוות תפוחי אדמה ופפריקה .פעילות התכשיר מואצת בתנאי חום ויובש ,בדרך כלל
נדרשים שבוע עד שבועיים להקמלה מלאה של נוף הגידול .התכשיר נקלט במהירות ואינו רגיש לשטיפה
שלוש שעות לאחר היישום .הטיפול יצרוב עשבים רחבי עלים כגון חלמית ,לשישית הצבעים ,חבלבל ,מרור,
דטורה ,מצליבים .ספוטלייט ימנע ביעילות צימוח מחודש של עלוות הגידול.
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הוראות שימוש

יש ליישם ספוטלייט בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של העלווה תוך שימוש בפומיות טיג’ט .אין ליישם כאשר
נושבת רוח ,יש להקפיד על מניעת רחף לגידולים שכנים ,ובפרט למטעים גלעיניים הרגישים במיוחד .יש להימנע
מפגיעת התרסיס באברי הגידול המטופל בזמן שריפת חזירים.
ריסוס אחרון
לפני האסיף
(ימים)

תפוחי אדמה (,)1
()4

המינון
(סמ”ק/ד’)
או הריכוז ()%

נפח התרסיס
(ל’/ד’)

הערות

150-100

40-20

פפריקה ()4

 100בשילוב 0.5%
משטח  DXאו תפ

25-10

המינון בהתאם לעוצמת הצימוח.
אין לרסס תפו”א הסובלים מיובש.
אין לרסס פפריקה הסובלת מיובש.
יש לאסוף את היבול בין שבוע
לשבועיים מהיישום הראשון.

חימצה ()4

+ 100
 100גלייפוס

 20-10בריסוס קרקע
 5בריסוס אוירי

עשביה מפותחת ( )2לפני הקציר

8

שריפת חזירים בגפן
ובאפרסמון במטעים
בוגרים

1.0%

בריסוס עד נגירה

יש להקפיד על כיסוי מלא של
החזירים ולהמנע מפגיעה באברי
הגידול .באפרסמון יודברו ביעילות
חזירים עד גובה  20ס”מ.

-

שריפת חזירים
ברימון בוגר

0.3%

בריסוס עד נגירה

שריפת חזירים
בתאנים בוגרות

0.5%

בריסוס עד נגירה

הגידול

הכנת שטחים לפני
זריעה ( )4( )3של
כותנה + 30 ,גלייפוס 200
חמניות ,תירס,
 300חיטה ,חימצה ,בקיה,
תלתן ,אפונה

30-10

יש להקפיד על כיסוי מלא של
החזירים ולהמנע מפגיעה באברי
הגידול.
יש להקפיד על כיסוי מלא של
החזירים ולהמנע מפגיעה באברי
הגידול.
יש להקפיד על כיסוי מלא של
עלוות העשבים

7
10

-

-
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הערות לטבלה
( )1הנחיות חשובות ליישום בתפוחי אדמה
● על מנת לקבל פעילות טובה של התכשיר ,יש לרסס בשעות הבוקר בלבד.
● כאשר נוף הגידול שופע ,יש לשקול יישום נוסף כשבוע לאחר הריסוס הראשון.
● הפחתת נפח התרסיס תפגע בפעילות החומר.
( )2עשבים דוגמת :דטורה ,לכיד ,ענבי שועל ,בר גביע ,כוסאב ועוד.
( )3ניתן ליישם עד מועד הזריעה ,אך יש להימנע מהשקיית הנבטה או גשם עד  48שעות מהיישום.
( )4רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ,אי לכך אין לרסס במרסס מפוח .יש להקפיד על שמירת טווח
ביטחון ( 100מטר לפחות) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים.
אין לרסס בתנאי אינברסיה .יש להמנע מריסוס בלחץ גבוה היוצר טיפות קטנות .מומלץ לרסס כאשר קיימת
רוח קלה בכוון המנוגד לגידולים רגישים.

שילובים

בתפוחי אדמה ניתן לשלב ספוטלייט עם טלסטאר (להדברת עש הפקעות).

גידולים עוקבים

ספוטלייט מתפרק במהירות בקרקע ,לכן אין מגבלה בזריעת גידולים עוקבים.

