קוטלי חרקים

קליפסו

®

 480תרכיז רחיף

Calypso® 480 SC

מכיל 480 :גר’/ל’ Thiacloprid
תכשיר סיסטמי להדברת חרקים במטעים וירקות
כללי :קליפסו הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל המיועד להדברת מזיקים כרעל מגע וכרעל קיבה.
קליפסו אינו פוגע בדבורים

אופן היישום:
הגידול

כותנה

הפגע

כנימת עש הטבק

כנימות עלה
תירס מתוק
תפוח

אגס

אפרסק ,נקטרינה,
שזיף

1

כנימת עלה התירס
ליתוקולטיס,
חדקונית התפוח ,סס
נמר ,כנימות עלה ,2
עש תפוח
אפנוסטיגמה,
סס נמר,
עש תפוח
ציקדה ירוקה,
אגרסיה

מינון
סמ”ק/ד’

הערות

בריסוס מהקרקע בנפח תרסיס
של  20 - 10ליטר לדונם ,או ריסוס
40
מהאוויר בנפח תרסיס של 3-5
ליטר לדונם
בריסוס מהקרקע בנפח תרסיס של
20
 20 - 10ליטר לדונם
בנפח תרסיס של  20-60ל’/ד’
20
ריסוס עד נגירה.
לעש תפוח :מומלץ לבצע 2
 0.02%טיפולים עוקבים במועד הופעת
( 20סמ”ק הזחלים בדור ראשון .הטיפול
תכשיר ל -הראשון החל מ 100 -ימי מעלה
 100ליטר ממועד הביופיקס .הטיפול השני
יבוצע  14יום מהטיפול הראשון.
מים)
ריסוס עד נגירה

הערות:
 .1כנימות עלה המודברות בכותנה :כנימת הדלועיים ,כנימת האפון ,כנימת הקטניות.
 .2כנימות עלה המודברות בתפוח :כנימת התפוח הירוקה ,כנימת הדלועיים ,כנימת הספיראה.

טיפול אחרון
לפני קטיף

 21יום

 3יום

 3יום

 30יום

קליפסו  -המשך אופן היישום...
הגידול

אפרסמון
רימון
גפן
זית
תבלינים:
בזיל ,כוסברה,
פטרוזיליה ,לובג’,
מנטה ,סלרי ,סלק,
עירית ,צ’רביל,
רוקולה ,שמיר,
מרווה ,טרגון,
קורנית ,רוזמרין
מלון ,קישוא
כרוביים (כרוב,
כרובית ,כרוב אדום)
תפוח אדמה
עגבניה

הפגע

תריפס סורי ,כנימת
שעווה פלורידית
כנימת עלה הדלועיים
ציקדה ירוקה
זבוב הזית,
סס נמר
כנימות עלה ,3
כנימת עש הטבק

הערות

מינון
סמ”ק/ד’

 7יום

0.02%
( 20סמ”ק
תכשיר ל-
 100ליטר
מים)

ריסוס עד נגירה

כנימת עש הטבק
כנימות עלה 3
4

כנימות עלה
כנימת עש הטבק
הדברה של בוגרי
כנימת העש למניעת
הפצה של וירוס צהבון
האמיר.

 21יום

בנפח תרסיס  75 - 15ליטר/ד’
בהתאם לגודל הצמח

 10יום

20

 21יום

20

 21יום

40

 3יום

הערות:
 .3כנימות עלה המודברות בכרוביים :כנימת הדלועיים וכנימת הכרוב.
 .4כנימות עלה המודברות בתפוח אדמה :כנימת האפרסק ,כנימת האפון ,כנימת הדלועיים.

שילובים:
בכותנה :ניתן לשלב קליפסו עם באיטרואיד וטיטאן.
בעגבניה :ניתן לשלב עם טלדור.
בשזיף :ניתן לשלב עם פוליקור ופלינט.
באפרסק ובנקטרינה :ניתן לשלב עם פלינט ,פוליקור ובאיטרואיד.
סיווג III :מסוכן
מס’ או”ם2902 :
תכולה 200 :סמ”ק 0.5 ,ליטר 1 ,ךיטר

 30יום
 30יום
ראה תווית

40

40

טיפול אחרון
לפני קטיף

