
המינוןגיל העשבהעשב/ים הגידול
הערות)גרם לד׳(

כותנה
מהזנים   פימה   ואקאלה

א .  ריסוס   בודד
 ) החל   משלב   פסיגים   

ועד   4   עלים   אמיתיים ( 

חלבלוב   קעור ,  לכיד  
 הנחלים ,  ירבוז   שרוע , 

 ירבוז   מופשל ,  אבוטילון , 
 קוטב   מצוי ,  לפופית , 

 ירוקת   החמור ,  בר   גביע

פסיגים    –    4   עלים  
1.0 אמיתיים

יש   להוסיף   משטח   DX   או   אגרל  ) שטח   09 ( 

 בריכוז  0.1%    או   משטח   BB5   בריכוז  0.15% 

 *  אין   לרסס   כותנה   הנמצאת בעקה או 
שצימוחה נעצר מכל סיבה שהיא

 *  לאחר   הריסוס   ייתכנו   תופעות של   הצהבה  
 ועיוותי   עלים   בכותנה   בצימוח   הצעיר  

 בעיקר   בזן   אקאלה .  תופעות   אלו   חולפות  
 כעבור   שבועיים   עד   מספר   שבועות   ואינן  

 פוגעות   ביבול . 
 *  אין   לרסס   אנווק   אם   צפויים גשם   או  
 המטרה   ב - 12   השעות   שלאחר   מועד  

 הריסוס . 

גמא   הפקעים   

ב .  ריסוס   מפוצל : 
ריסוס   ראשון –    

בגיל   פסיגים   עד   
2   עלים   אמיתיים   

ריסוס   שני –    
בגיל   5-4   עלים   אמיתיים

חלבלוב   קעור ,  לכיד  
 הנחלים ,  ירבוזים ,  קוטב  

 מצוי ,  לפופית ,  ירוקת  
 החמור ,  גמא   הפקעים  

) דיכוי ( 

ריסוס   ראשון -    
בשלב   פסיגים

2   עלים   אמיתיים

ריסוס   שני - 
כעבור   14-12   יום . 
 ) בהתאם   לנביטה  

 המחודשת   של   העשב ( 

1.5
0.75 + 0.75

בתוספת   משטח   BB5     בריכוז  0.2% - 0.15%   
 או   משטח   נוניוני   אחר   בריכוז  0.5% - 0.25% 

טבלת הוראות שימוש

 קוטלי 
עשבים

אריך עדכון: אפריל 2015
ת

אריזה:   100   גרם

שילובים: 
  חובה לשלב משטח )ראה בטבלת הוראות שימוש(. ניתן לשלב אנווק במינון 1 גרם לדונם עם סטייפל במינון 3 גרם לדונם 

לשם הדברת דטורה וסולנום שחור )›ענבי שועל‹( )ראה גם הנחיות בתווית סטייפל(. אין לשלב אנווק עם שום תכשיר אחר. 
יש להבטיח פרק זמן של 7 ימים בין ריסוס אנווק לבין ריסוס קוטלי עשבים דגניים בשדה.

גידולים במחזור: 
אנווק הינו תכשיר שאריתי בקרקע. ניתן לגדל כותנה, עגבניות לתעשייה ואבטיח מללי 7 חודשים מיישום אנווק ובתנאי 

שירדו לפחות 300 מ“מ גשם או ניתנה המטרה בכמות של 300 מ“ק בין הטיפול באנווק לבין זריעת הגידול או שתילתו. בכל 
מקרה של שילוב אנווק עם סטייפל ניתן לגדל רק כותנה.

כללי:   אנווק   75   ג " ר   הינו   קוטל   עשבים   מקבוצת   הסולפוניל - אוריאה , המיועד 
לריסוס   עשבים   בטיפול   אחר   הצצה   בכותנה   בלבד . אנווק   פוגע   בקדקדי   הצמיחה   של   העשבים .  צימוח   העשב   נעצר   וכעבור  
 2-3   שבועות   העשב   נובל   בהדרגה .  הדברה   טובה   יותר   מושגת   ככל   שגיל   העשב   צעיר   יותר .  אנווק   יעיל   בשילוב   עם   משטח . 

 לאחר   הריסוס   תיתכנה   תופעות   של   סלסול   עלים   צעירים   והצהבה   אשר   יחלפו   עם   הזמן .  תופעות   אלו   ניכרות   בעיקר  
 באקאלה . אנווק   שייך   לקבוצת   מעכבי   האנזים  AHAS(  ALS(   בצמחים .  צמחים   עמידים   למעכבי    –    ALS   לא   יודברו   ע " י   אנווק . 

המינונים בטבלה הינם לריסוס השדה כולו. בריסוס מכוון על השורה בלבד יש לכייל את המרסס ולהכניס את   *
המינון בהתאם לשטח השדה המרוסס בפועל.

רשיון   השירותים   להגנת   הצומח   מס ':    04 / הצ /1772 

קוטל   עשבים   אחר   הצצה   בכותנה

 ) trifloxysulfuron (  מכיל: 75%    טריפלוקסיסולפורון

גרגרים   רחיפים

إنڤوك
Envoke 75 WG

אנווק   75   ג״ר

B :קבוצה
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