קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

רופאסט

RUFAST

®

תחליב שמן במים

קבוצת  - 3A :IRACמשבשי פעילות של תעלות נתרן

קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות ,במטעים ובפרחים

› החומר הפעיל

Acrinathrin

› התוארית

תחליב שמן במים המכיל  75גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

.FMC, USA

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /97הצ1476/

כללי

רופאסט שייך לקבוצת הפירטרואידים ופעיל נגד החרקים במגע ובבליעה.
הדברת תריפס קליפורני :התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריפס הקליפורני כאחד ,אך כדי
להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות קטנות אל המזיק היושב
בפרחים.
הדברת חיפושית קליפה :רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים באביב ,וכן מונע
את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.
הדברת ציקדה ירוקה :ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר צימוח
נורמלי של הענפונים הצעירים.
הדברת פסילת האגס :רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים ובחיקי שושנות עלים.
הדברת עשים :רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשים.

שילובים

ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתוית שלהם:
מלפפון  -קומודור ,קוסמוס.
שקד  -פריורי אקסטרה ,פליקטרן.
גפן  -סרנייד ,קנון ,דומארק ,הרקולס ,פוליקור ,אופיר ,אביר.
פלפל  -סרנייד ,אטברון ,גופריתר ,מוספילן ,אוונט ,מץ' ,צ'ס ,פרוקליים ,אופיר ,ביופילם.EOS ,
רימון  -הרקולס.
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® סימן רשום של כמינובה

קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

רופאסט

RUFAST

®

הוראות שימוש
הגידול

המזיק

המינון/הריכוז
ונפח התרסיס

הערות

יישום אחרון
לפני האסיף
(ימים)

פרח שעווה()1

תריפס קליפורני

 60סמ”ק/ד בנפח נמוך או
 0.06%בנפח
מעל  100ליטר/ד’

בשטח גלוי

-

ורד( ,)2פלוקס,
אסתר ,סולידגו,
חרצית ,ציפורן,
אסקלפיאס
ירקות :תות שדה,
מלפפון ,פלפל,
חציל

תריפס קליפורני

 80-60סמ”ק/ד’ בנפח
תרסיס של
 100-25ליטר/ד’
או
בריכוז 0.08%-0.06%
בנפח תרסיס גבוה
מ 100-ליטר/ד’

בשטח הגלוי והחסוי

גזר

פסילת גזר

 60סמ"ק/ד' בנפח תרסיס
של  30-15ל'/ד'

ראה הערה ()3

גלעיניים:
נקטרינה ,שזיף

תריפס קליפורני

 60( 0.06%סמ”ק
ל 100-ליטר תרסיס)
בנפח תרסיס המבטיח
כיסוי נאות ,וחדירה אל
הפרחים הפתוחים

מועד הטיפול -
בתקופת הפריחה בהתאם
להמלצות

נקטרינה,
שזיף ,משמש,
אפרסק ,שקד

חיפושית קליפה,
ציקדה ירוקה

שקד

אנרסיה,
עש חרוב

דובדבן

חיפושית קליפה,
ציקדה ירוקה

3

מהאביב עד הסתיו
0.06%
יש לדאוג לכיסוי
נאות של הגזע ,הענפים
ואמירי הצימוח בהתאם
למקום הימצאות המזיק

21

7

טיפולים קיציים בהתאם להמלצות

מהאביב עד הסתיו

30

קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

רופאסט

RUFAST

®

הוראות שימוש
הגידול

המזיק

המינון/הריכוז
ונפח התרסיס

הערות

אגס :ספדונה,
קוסטיה

פסילת האגס

 70( 0.07%סמ”ק
ל 100-ליטר תרסיס)

גפן

תריפס קליפורני,
ציקדות

0.06%

דרוש כיסוי מושלם של העלווה
כולל בצמרות העצים
להדברת תריפסים בזמן פריחה,
להדברת ציקדות במהלך הקיץ.
דרוש כיסוי מושלם של העלווה
והתיפרחות.

אפרסמון

ציקדות

רימון

ציקדות,
כחליל הרימון,
עש התפוח המדומה

זית

עש היסמין

יישום אחרון
לפני האסיף
(ימים)
7
8
14

0.06%
בריסוס נגירה

להדברת ציקדות במהלך הקיץ.
דרוש כיסוי מושלם של העלווה.

 0.06%בריסוס נגירה

להדברה קייצית בנטיעות צעירות

7
40

הערות לטבלה
( )1פרח שעווה מהזנים :אורכיד ,דלה ,אופיר.
( )2ורד מהזנים :אסקימו ,אסטרה ,ברקרול ,ברונו ,ביאנקה ,גרנד גלה ,דאלאס ,ורסיליה ,וייט-קדילק ,ויואלדי ,טוניקה,
טיים לס ,טקסט ,למבדה ,ליאונידס ,ניקול ,סימור ,ספיר ,סרפרייז ,פברוטי ,פרופיטה ,פרסט רד ,רוויל ,גולדן גייט,
גז ,פרסקו ,מרצדס ,אירופה ,רודאו ,גבריאלה.
( )3יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.

