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CRYPTEX

תרכיז רחיף

תכשיר ביולוגי להדברת עש התפוח המדומה
› החומר הפעיל

גרנולווירוס של עש התפוח המדומה ()CrleGV

› התוארית

תרכיז רחיף המכיל גרנולווירוס  2X1013בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› היצרן

Andermatt Biocontrol, Switzerland

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקרות /16הצ4287/
רשיון לחקלאות אורגנית 7480

כללי

קריפטקס הינו תכשיר ביולוגי המבוסס על וירוס ספציפי להדברת עש התפוח המדומה.
התכשיר פועל על זחלי עש התפוח המדומה רק לאחר שניזונו ממנו והוא הגיע אל מערכת העיכול שלהם.
הוירוס הפעיל בתכשיר קריפטקס נימצא באופן טבעי בטבע ,אינו תוקף צמחים ובעלי חוליות ואינו משפיע
לרעה על חרקים מועילים.
השימוש בתכשיר מיועד ,כחלק ממשק הדברה משולבת ,להדברת עש התפוח המדומה הכולל בלבול,
סניטציה ושימוש בתכשירי הדברה כימים וביולוגים.
בגלל רגישותו של התכשיר לפירוק ע"י קרינת השמש מומלץ להתחיל לרסס קריפטקס בשעות אחר
הצהריים והערב .יש לרסס בנפח תרסיס מקסימלי המבטיח כיסוי מלא של העלווה והפרי.
בקלווירוסים הנם אורגניזמים חיים וצריכים להישמר בקירור( ,ראה פירוט בסעיף איחסון).
זהירות – חשיפת התכשיר לטמפרטורות שמעל  40מ"צ עלולה לפגוע בתקינות ויעילות התכשיר.
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CRYPTEX

הוראות שימוש
המזיק

הגידול

מינון
(סמ"ק/ד')

אפרסמון
רימון
הדרים

ריסוס אחרון
לפני קטיף
(ימים)

הערות

3
עש התפוח
המדומה

אבוקדו,
גויאבה

 + 20כלפיקס 0.06%

3
3

20

מועד היישום האופטימלי הינו
בתחילת תהליכי הבשלת הפרי
ושבירת הצבע ועד הבשלה מלאה
()1
וקטיף

3

הערות לטבלה
( )1יש להתחיל בריסוס הראשון כאשר מגלים ביצים על הפרי ו/או נצפית עליה בלכידת הבוגרים במלכודות הניטור.
לקבלת תוצאות הדברה מיטביות יש לרסס לפחות  4 – 3ריסוסים עוקבים באינטרוול של  8ימי שמש מלאים (שני
ימים מעוננים=יום שמש אחד).

שילובים
אין לשלב עם תכשירי נחושת ,סבונים ודשנים עלוותיים.
חיי מדף של התכשיר :בטמפרטורה  6מ"צ עד  20מ"צ – שלושה חודשים.
בטמפרטורה עד  5מ"צ – שנתיים במקרר.
בהקפאה ,בטמפרטורה מינוס  18מ"צ – ללא הגבלה.
התכשיר נמצא במצב נוזלי ומוכן לשימוש גם כשהוא מאוחסן בהקפאה.

