קוטלי עשבים

קדרה

CADRE

®

קבוצת  - B :HRACמעכבי האנזים ALS

תרכיז נוזלי

קוטל עשבים להדברת גומא הפקעים ועשבים חד שנתיים באגוזי-אדמה
ולהדברת עלקת בעגבניות לתעשיה
› החומר הפעיל

Imazapic

› התוארית

תרכיז נוזלי המכיל  240גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

BASF, Germany

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /95הצ1362/

כללי

קדרה הינו קוטל עשבים מקבוצת האימידזולינונים הפוגע בעשבים רגישים ע"י עיכוב סינטזת חומצות
אמינו מסועפות ובעקבותיו עיכוב הצימוח של קודקודי הצמיחה בנוף ובשורש .התכשיר נקלט בעלווה
ובשורשים.
בצמח אגוזי אדמה עובר התכשיר פירוק מואץ ובכך מושגת הברירנות של צמח זה .בשדה אגוזי-אדמה
מטופל ,ידביר התכשיר עשביה קיימת ועשביה בשלבי נביטה והצצה .לתכשיר משך פעילות ארוך המבטיח
פעולת הדברה ממושכת והשפעה על גידולים עוקבים במחזור.
בעגבניות לתעשיה ירוסס התכשיר רק על צמחי עגבניה שסיימו חנטת פירות ולא מוקדם מ 75-ימים
לאחר שתילה.
הדברת עשבים
קדרה ידביר את גומא הפקעים (סעידה) עד שלב פריחה וידכא הצצת נצרים של עשב זה .כמו כן ידביר
תכשיר זה נבטי דורת-ארם-צובא (כוסאב) עד לגובה של  20ס"מ ונבטי עשבים עד לשלב של  10-5עלים
מהמינים :ירבוז (שרוע ומופשל) ,ענבי שועל ,ירוקת החמור ,כף-אווז האשפות ,דטורה זקופת-פרי ,לכיד
הנחלים ,לשישית הצבעים ,זנב עקרב ,מלחית אשלגית ,עוקץ העקרב ואבטיח הפקועה .מינון זה מדביר
ספיח תפוחי אדמה.
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® סימן רשום של באספ

קוטלי עשבים

קדרה

CADRE

®

הוראות שימוש
הגידול

עשבים

נפח ריסוס אחרון
המינון
מועד היישום
(סמ”ק/ד’) התרסיס לפני הקטיף
(ל’/ד’)
(ימים)

גומא הפקעים,
אגוזי אדמה מהזנים דגניים ורחבי
לאחר הצצת
עלים בהתאם הגידול ,משלב
שולמית וחנוך
לפירוט בפרק  3עלים אמיתיים
הדברת עשבים
יישום - I
 75יום
משתילה ,לאחר
עגבניות תעשיה ( )1עלקת מצרית סיום החנטה
האפקטיבית
יישום - II
 96יום משתילה

20

30 - 10

-

2
25 – 15

21

הערות
הוסף משטח
נון יוני כגון
“שטח ”90
בריכוז 0.5%

אין להוסיף
משטח

2

( )1עגבניות לתעשיה זנים :זני היינץ  ,9665 ,9780בריגייד.2549 ,4303 ,5811 ,LRT 3517 ,

שילובים
בהעדר מידע ,אין לשלב קדרה עם תכשירי הדברה אחרים (למעט באגוזי אדמה ,משטח נון יוני כגון "שטח "90
כמפורט בהוראות השימוש).

גידולים עוקבים
מומלץ לחרוש את השדה לאחר עונת הגידול על מנת להוריד את שאריות התכשיר בשכבה העליונה של הקרקע.
בחלקות מושקות בהמטרה או קו נוע ניתן לגדל בעונה העוקבת לאחר יישום קדרה – חיטה ,אגוזי-אדמה וחמניות
בלבד.
בחלקות עגבניות תעשיה אין מגבלה של גידולים עוקבים לאחר יישום קדרה בתנאי שהשדה נחרש.

