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תרכיז רחיף

קבוצת  - 11 :FRACמעכבי תהליכי נשימה
 +קבוצת  - 3 :FRACהשפעה על ביוסינטזה של ארגוסטרוליים בממברנה

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מגוון מחלות בירקות ,גידולי שדה ומטעים
› החומר הפעיל

› התוארית
		

Cyproconazole + Azoxystrobin
תרכיז רחיף המכיל ציפרוקונזול  80גר'/ל' +
אזוקסיסטרובין  200גר'/ל'

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /07הצ1908/

כללי

פריורי אקסטרה הינו קוטל פטריות המכיל מרכיב סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים ומרכיב
טרנסלמינרי בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילורינים .התכשיר יעיל נגד מגוון מחלות אך יתרונו
העיקרי הוא במניעה והדברה יעילה של חלדונות וקמחונית בגידולים השונים .השילוב של שני חומרים
פעילים משפר את היעילות ומפחית את הסיכון בפיתוח עמידות.

שילובים

פריורי אקסטרה המיושם בריסוס ניתן לשילוב עם התכשירים הבאים ,בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות
בתויות האריזה שלהם:
עגבניה  -טלסטאר ,טיטאן ,אביר.
פלפל  -אטברון ,פיראט ,פגסוס.
פפריקה  -אטברון.
שקד  -טלסטאר.
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הוראות שימוש
הגידול

המחלה

המינון (סמ"ק/ד') הריכוז ()%
בריסוס נגירה
בנפח קטן
(עד  100ל'/ד') (מעל  100ל'/ד')

יישום אחרון
לפני הקטיף
(ימים)
גרגרים 60

חיטה,
שיבולת שועל

מיני חלדונות (עלה ,צהוב),
ספטוריה ,קמחון

30

-

תירס

מחלת הכתם העדשתי
(הלמינטוספוריום)
קמחון החמנית,
חלדון החמנית

30

-

7

25

-

60

קמחונית

40

0.04

4

קמחונית

40

0.04

10

קמחונית

100

-

2

חלדון האפרסק/
חלדון השזיף
חלדון השקד
קמחון האפרסק
חלדון הטרגון
חלדון השום ,סטמפיליום

-

0.03

21

40
25

0.03
0.03
-

21
21
17
15

חמנית
פלפל ( ,)1פפריקה ()1

בשדה פתוח בלבד
עגבניה ()1
בשדה פתוח בלבד
פלפל ,פפריקה,
עגבניה ,חציל
אפרסק ,שזיף יפני,
שזיף אירופאי
שקד
אפרסק ,נקטרינה
טרגון
שום

בהגמעה ()2

מספוא 30

הערות לטבלה
( )1בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.
( )2יישום ראשון לא לפני  40יום משתילה ולא לפני התחלת חנטה .עד  2ישומים בעונה בהפרש של כ 40-יום.
אין ליישם במצע מנותק או בעת עקה (מים ,חום ,אור וכיו”ב .בערבה יש להמתין לפחות  10ימים לאחר הסרת
רשתות צל) .יש לטפל לפני הופעת המחלה.
כמו כל תכשיר המיושם בקרקע ,חשוף פריורי אקסטרה להתפתחות תופעת “פרוק מיקרוביאלי מואץ” .כדי למנוע
התפתחות תופעה זו מומלץ לא לטפל ברציפות בפריורי אקסטרה.
נבדק בזנים :פלפל :מונטי ,רומנס .7182 ,4833 ,פפריקה :שלהבת .עגבניה ,540 ,1912 ,1125 :איקרם,
אנטונלה ,8892 ,ניקוס .חציל :סינטיה ,קלאסיק.1726 ,
בזנים שלא נבדקו יש לבדוק בטיחות על קטע קטן לפני הישום המסחרי .אין לשלב עם עוד תכשיר .יש להזריק
למערכת טפטוף מנותקת אויר באמצעות משאבת דישון לאורך  2/3האחרונים של השקיה בת  6-4קוב/ד’ .בסיום
היישום יש לשטוף את המערכת ב 1-קוב/ד’ מים.
הערה :אין ליישם פריורי אקסטרה בתנאי עקה ,כמו הפרשי טמפרטורות גדולים במשך היממה .אין להשתמש
בתמיסת ריסוס בעלת  pHגבוה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסתי גידול (.)PGR

