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לטיפול בפקעות תפוחי אדמה בנפח נמוך ובפס הזריעה

כללי: ואלס הינו קוטל פטריות המיועד להדברת פטריות המועברות בקרקע ועל גבי זרעי תפוחי אדמה.
לתכשיר טווח פעילות רחב. החומר הפעיל בתכשיר הינו נגזרת של רעלן טבעי המיוצר על  ידי החיידק פסאודומונס סירנגה.

החומר משתייך לקבוצה הכימית - פנילפירול.
טווח פעילות: מדביר ריזוקטוניה סולני והלמינטוספוריום )מחולל מחלת כתמי כסף( בפקעות תפוחי אדמה. 

כמו כן, התכשיר הראה פעילות להפחתת הנגיעות במיני פוזריום )מחוללי ריקבון יבש( ובקוליטוטריכום בפקעות תפו"א.
גזעים עמידים: נוכחות גזעים עמידים של הפטריות הלמינתוספוריום וריזוקטוניה לחומר הפעיל Fludioxonil עלולה לפגום ביעילות 

הטיפול. למניעת תופעות העמידות מומלצים שילובים אחרים עם קוטלי פטריות אחרים, בעלי מנגנון פעולה שונה. אין ליישם ואלס יותר 
מפעם אחת בעונה. במזרע סתווי אין לטפל בואלס בזרעים מייצור מקומי, שפקעות האם שלהן קיבלו חיטוי באותו תכשיר במזרע אביבי. 

מאחר ולא ניתן לצפות מראש את מופע הגזעים העמידים והתפשטותם אין היצרן אחראי לנזקים העלולים להיגרם בשל כך.

Fludioxonil מכיל : 100 גרם בליטר
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אופן היישום:
)V.L( * א. לחיטוי פקעות תפוחי אדמה בנפח נמוך

)V.L( שיטת היישום בנפח נמוך •
יישום ואלס לחיטוי זרעי תפוח אדמה נעשה במערכת זרימה. ואלס מיושם כענן תרסיס המיוצר בפומיות הידראוליות או בכוסיות סחרור 

בתוך תא ערפול. יש לבצע כיול נפרד עבור ואלס המיושם בכל אחת מהשיטות הנ"ל ולא להשתמש בהמלצות לתכשירים אחרים.
חיטוי פקעות תפוחי אדמה המיועדים לזרעים, יבוצע ע"י ריסוס התכשיר בפומיות הידראוליות או בפומיות סחרור מעל פקעות הזורמות 

על מסוע תוך גלגול,  או מורכבות במכונת הזריעה. ניתן ליישם תכשיר מדולל או בלתי מדולל, כך שיתקבל מרבץ של 500-700 טיפות 
לסמ"ר של שטח קליפה. הזרעים חייבים להיות נקיים מאדמה בשעת החיטוי כמו כן  יש להבטיח ניקוי מערכות החיטוי ולוודא שהציפוי 

בואלס אינו משנה את ספיקת הזרעים במזרעה ולכייל אותה בהתאם.

).L.V( חיטוי פקעות בנפח נמוך
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ב. ריסוס על פס זריעה
• הכנת התרסיס לריסוס בפס הזריעה:

1. ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים.
2. מפעילים את המערבל.

3. מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה.
4. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול

ריסוס על פס זריעה

* - שימוש בתכשיר על פי התווית הפחית את הנגיעות במיני פוזריום המחוללים ריקבון יבש
      והלמינטוספוריום מחולל המחלה כתמי כסף בפקעות תפוחי אדמה.

הערה – יש לדייק במינון, חריגה עלולה לגרום לעיכוב בהצצה.

אחסון זרעים המטופלים בואלס: יש לאחסן פקעות תפ"א שטופלו במיכל מסומן ובנפרד מחומרי מזון ומספוא.
אין להשתמש בפקעות שטופלו למאכל אדם ולהאבסת בע"ח. 

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אזהרות לאדם:  התכשיר מסוכן בבליעה, יש להשתמש בהתאם לאמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה.

סכנות לסביבה: 
• אינו רעיל לדבורים.

• התכשיר רעיל מאוד לחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

דרגת רעילות: IV )מסוכן(
מס' או"ם: 3082
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