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®

אקיפ

Equip 45 OD
®

 45תרחיף שמן

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים ועשבים ר״ע בתירס לאחר הצצה.
מכיל22.5 g/l Floramsulfuron , 22.5 g/l Isoxadifen-ethyl :

כללי :אקיפ פועל כקוטל עשבים קיימים ונקלט בעיקר דרך העלווה של העשב .סימפטומים של
ההדברה הם :א 1-3 .ימים לאחר הטיפול עצירת צימוח .ב 4-10 .ימים סימנים כלורוטיים ו/או
היווצרות גוונים אדומים .ג 7-20 .ימים התפתחות סימנים חומים נקרוטיים ותמותת העשב .ניתן
להשקות את הגידול בהשקייה עילית החל מ 4 -שעות לאחר הריסוס .יעילות הדברה מירבית
מושגת כאשר מרססים את העשבים הדגניים החל מעלה ראשון ועד ההתפצלות ,ואילו עשבים
רחבי עלים רצוי לרסס החל מעלה אמיתי ראשון ועד שלב של  5עלים .הדברה אופטימלית
מושגת כאשר הקרקע לחה דיה לגידול נמרץ של העשבים.
העשבים המודברים הם :דגניים שונים :דוחנית ,דוחן ,דורת ארם-צובא (קוצאב) ,ספיח חיטה.
עשבים ר”ע :אנודה ,בר גביע ,דטורה ,זנב עקרב ,חלבלוב קעור ,חלמית ,מיני ירבוז (מופשל,
משתרע ,פלמרי ומצוי) ,ירוקת החמור ,לכיד ,לשישית הצבעים ,לפופית ,ענבי שועל ,קוטב,
קייצת ורגלת הגינה.
אופן היישום:

מינון

הגידול

נפח תרסיס

תירס מתוק
תירס מספוא
1

2

200
סמ”ק’/ד’

10 – 30
ל’/ד’

תירס פופקורן

מועד טיפול

הערות

אין לרסס אקיפ לאחר
יישום קוטלי חרקים
מקבוצת הזרחניים
לאחר הצצה – החל מעלה
אורגניים.
 2מלא של הגידול ועד
אך ורק בריסוס
עלה .5
מכוון ומוגן לבסיס
הצמחים מתחת לנוף
הגידול ולמרווח שבין
השורות.

150
+
סמ״ק’/ד׳
לשיפור היעילות
לאחר הצצה – החל מעלה
10 – 30
150
בהדברת עשבים
 2מלא של הגידול
תירס מספוא
ל’/ד’
סמ״ק’/ד׳
עמידים
ועד עלה .5
לאודיס 66
ת.ש.מ
הערות 1 :רשימת זני תירס מתוק המותרים לריסוס :אקסקליבר ,ג’ובילי ,קונקווסט ,רויאלטי,
 ,7210 ,3244אמפייר.2201 ,
 2רשימת זני תירס מספוא המותרים לריסוס :אורפסה.32p75, 32w86 ,
גידולים עוקבים :שלושה חודשים לאחר היישום – כל גידול.
עמידות :באיזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות אוסבילות
לתכשירים מעכבי  .ALSבשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט אמצעים המכוונים להתמודד עם
בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה .בכל מקרה שיש חשד לקיומם של מיני
עשבים שפיתחו עמידות או סבילות כאמור ,יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון
פעולה שונה מתכשיר זה.
רעילות( IV :מסוכן) מס’ או”ם :לא מסווג קבוצת B : HRAC
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אקיפ  -המשך

גידולים עוקבים :שלושה חודשים לאחר היישום -כל
גידול
שילובים :תירס (זנים 32w86 :רויאלטי) מותר לשלב עם מאצ'ו  50ת.ש..
יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
השילובים נבדקו רק בזן שצוין ,יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.
בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.
אזהרות  :עלול לגרום לגירוי לעור.
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