רילקס

קוטלי
עשבים

Relax 250 SL

ريالكس

תרכיז נוזלי
רשיון הגנה״צ מס׳/ 15 :הצ4244 /

קוטל עשבים בררני בקטניות ,אבטיח
מללי וכותנה
אריזה 5 :ליטר
מכיל 250 :גרם בליטר fomesafen
קבוצהE :
כללי :רילקס הינו קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים באבטיח לגרעינים ,בשעועית ,אפונה וחימצה .רילקס
מיועד ליישום בטיפול קדם הצצה בקרקעות בינוניות וכבדות בלבד בגידולים אלה ובטיפול אחר הצצה בשעועית.
רילקס נקלט על ידי העלווה או השורשים של עשבים רחבי עלים ופוגע במנגנון הפוטוסינתזה שלהם ובכך גורם
למותם.
עשבים מודברים :אבוטילון ,חרדל ,חלבלוב קעור ,אמיתה ,ירבוזים ,מרור הגינה ,נזמית מצויה ,דרדר השדה ,לפתית,
עולש ,ציפורני חתול ,קחון ,סביון מצוי ,קורטם דק ,עשנן מצוי ,עוקץ העקרב ,ניסנית ,שלח ,שומר ,פרג ,בר גביע,
סולנום שחור.
טבלת הוראות שימוש
הגידול

המינון

שיטת היישום

אבטיח לגרעינים
(מללי)

 100סמ״ק/ד׳

קדם זריעה או קדם
הצצה

אפונה לשימורים,
שעועית ,חמצה

 150סמ"ק/ד'

קדם הצצה :מזריעה
ועד  3ימים לאחריה

שעועית

 50סמ"ק/ד'

אחר הצצה :ריסוס על
נוף הגידול

 100סמ"ק/ד

קדם זריעה או קדם
הצצה

 150סמ"ק/ד

קדם זריעה

כותנה

הערות

יש להוסיף שטח  90להדברת עשבים קיימים בריכוז של 0.5%
יש להוסיף שטח  90בריכוז של  0.1%אין לרסס אחר חנטת השעועית
יש לרסס על עשבים צעירים הנמצאים בצימוח.
אם יש הערכה שמתאריך הריסוס עד הזריעה יירדו פחות מ100 -
מ"מ גשם
אם יש הערכה שמתאריך הריסוס עד הזריעה יירדו מעל 100 -מ"מ
גשם
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גידולים עוקבים מחזור:
ניתן לגדל בחלקה המטופלת בעונה העוקבת את הגידולים הבאים :אפונה ,שעועית ,כותנה ,חמצה ,אגוזי אדמה ובקיה.
חיטה -ניתן לזרוע חיטה  9חודשים לאחר ריסוס ברילקס .בתנאי שהגידול הקודם הושקה בהמטרהבשיעור של  400מ"מ
ממועד הריסוס ,או שירדו לפחות  400מ"מ גשם ממועד הריסוס .אם לא ירדה כמות זאת ,ניתן לזרוע חיטה כעבור 18חודש.
בכל מקרה יש לחרוש את השדה לפני זריעת חיטה.
תירס מספוא – ניתן לזרוע תירס לאחר  14חודש מיישום רילקס.
חמניות סורגום תירס מתוק – ניתן לזרוע לאחר  18חודש מיישום רילקס.
הנחיות לגידולים הבאים:
חיטה  -ניתן לזרוע חיטה  9חודשים לאחר ריסוס ברילקס .בתנאי שהגידול הקודם הושקה בהמטרה.
יש לחרוש את השדה לפני זריעת חיטה.
תירס מספוא – ניתן לזרוע לאחר  14חודש מיישום רילקס.
חמניות סורגום תירס מתוק – ניתן לזרוע לאחר  18חודש מיישום רילקס.
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