קוטלי מחלות
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תרכיז רחיף

קבוצת  - 11 :FRACמעכבי תהליכי נשימה
 +קבוצת  - M5 :FRACפעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

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

› התוארית
		

Chlorothalonil + Azoxystrobin
תרכיז רחיף המכיל כלורותלוניל  400גר'/ל' +
אזוקסיסטרובין  80גר'/ל'

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

בינונית

› היצרן

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /07הצ1918/

כללי

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורותלוניל שהינו מרכיב בעל פעילות מניעה רבת אתרים ,עובדה
האחראית להעדר עמידות למרכיב זה ,ומרכיב טרנסלמינרי ,אזוקסיסטרובין ,בעל פעילות קורטיבית
מקבוצת הסטרובילורינים .לשני המרכיבים בתכשיר טווח פעילות רחב ביותר נגד מגוון מחלות ,שילובם
מבטיח פעילות משופרת של מניעה והדברה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.

שילובים

ניתן לשלב קומודור עם התכשירים הבאים ,בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתויות האריזה שלהם:
תפוח אדמה  -טלסטאר.
גזר  -אטברון.
חמצה  -קנון  ,50טלסטאר ,פנטרה ,דואל גולד.
אבטיח  -וורטימק.
מלון  -דומארק (בריסוס בלבד).
מלפפון  -סוויץ'.
אגוזי אדמה  -טלסטאר.
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קוטלי מחלות
קוטלי מחלות

קומודור

COMODOR

®

הוראות שימוש
הגידול

המחלה

אפרסמון

כתמי עלים
חלפת ,כמשון

תפוחי אדמה

ריזוקטוניה (מק-שורש)

חלפת הגזר ,קמחון הגזר
גזר
סטמפיליום ,חלדון
שום
סטמפיליום ,כשותית
בצל
כתמי אסקוכיטה
חמצה ,אפונה
צרקוספורה
סלרי
קמחון הדלועיים
אבטיח
כשותית הדלועיים
מלפפון ,מלון
קמחון הדלועיים
התמוטטות פתאומית
מלון
(מונוספוראסקוס)
עגבניה
אגוזי אדמה
זית

קמחונית ,קמחון העגבניה,
כמשון
צרקוספורה
עין הטווס

המינון (סמ"ק/ד')
בנפח קטן
(עד  100ל'/ד')
)2( 200-150
 250סמ”ק
ל  1000מטר שורה
)3( 200-100
200
200
150
150
100
200
100

הריכוז ( )%בריסוס
יישום אחרון
נגירה או
בנפח לפני הקטיף (ימים)
מעל  100ל'/ד'
)1( 0.15%
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יישום בפס
60
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14
15
2
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 )4( 400בהגמעה

-
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150

0.15%

3

150
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הערות לטבלה:
( )1יש לרסס במהלך החנטה לפחות שני ריסוסים באינטרוול של שבועיים.
( )2המינון בהתאם לגודל נוף הצמחים ולעוצמת המחלה.
( )3מינון נמוך לטיפולי מניעה ,מינון גבוה לטיפולי תגובה על מחלה קיימת.
( )4טיפול ראשון  20-10יום משתילה ,טיפול עוקב לאחר  3-2שבועות .טיפול קומודור אינו תחליף לחטוי קרקע.
אין ליישם במצע מנותק או בעת שהגידול בעקה.
יש להזריק את התכשיר מהול למערכת טפטוף מנותקת אויר .יש ליישם במשאבת דישון במהלך השקיית
 4-2קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוסף לשטיפת המערכת.
( )5ריסוס ראשון באוקטובר ,ריסוס שני בדצמבר .ריסוסים נוספים במידת הצורך בינואר ובמרץ.
( )6יש ליישם במהלך הזריעה באמצעות ( 4או  )2פומיות המורכבות על גבי המזרעה כאשר ( 2או  )1מכוונות
לחריץ הזריעה לפני נפילת הפקעות ו( 2-או  )1מכוונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגדודית
מחדש.
נבדק ונמצא בטוח בזנים :וולור ,אלפא ,רוזנה ,רודאו ,קוליברי ,דיפלה ,וולדי ,סנטה.

