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טופס מיועד לדילול, הגדלת פרי, הפחתת קמטת בהדרים 
ומניעת נשירה טרום קטיפת בתפוח
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)3,5,6-TPA)=3,5,6-Trichloro 2-pyridyl oxyacetic acid מכיל: 33 גרם בליטר ח"פ של

כללי: טופס הינו חומר צמיחה בעל פעילות של אוקסין המיועד לטיפולי הגדלת פרי, הפחתת קמטת, מניעת 
הסדקות בהדרים ומניעת נשירה טרום קטיפית בתפוח.

 משווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ   
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אופן היישום:

(1(בעצים קטנים יש להקטין את נפח התרסיס בהתאם.

     יש לשמור על המינון כך שבכל מקרה לא יעלה על מקסימום המינון המותר לדונם.
(2(מומלץ לשלב עם חנקת אשלגן בריכוז 4% או עם "בונוס" בריכוז 4%-5%. אין לשלב עם  משטח.

(3(בתפוח יש להוסיף לתמיסת הריסוס משטח טריטון X-100 בריכוז של 0.025% בנפח התרסיס.

(4(מינון נמוך ביבול נמוך, מינון גבוה ביבול גבוה )בחשש מנשירה חזקה(.
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הערות לגבי פרי הדר:
1. לקביעת קוטר הפרי הממוצע יש לדגום לפחות 100 חנטים מלפחות 10 עצים מפוזרים בחלקה.

    יש להתעלם מפירות גדולים במיוחד שחנטו בגל פריחה מוקדם.   
2. שימוש בתכשיר בקוטר חנטים 22-21 מ"מ יעיל יותר מאשר בקוטר של 25 מ"מ, אולם במועד זה עלול התכשיר

    להביא לדילול של 10%-20% במספר הפירות. בשנים בהן יש עומס רב של חנטים, יש לבחור במועד המוקדם ליישום טופס,
    בעוד שבשנים בהן חנטה חלשה רצוי לדחות את מועד היישום לקוטר ממוצע של 25-24 מ"מ, על מנת למנוע דילול נוסף.

3. במיכל ניתן להשתמש בטופס גם בחלקות שטופלו קודם לכן בתכשירי NAA )אלפנול סופר, אלפטין ואלפטופ( לצורך דילול.
4. ריסוס מוקדם מהתחום המופיע בטבלה, ריסוס על חנטים בקוטר קטן מזה המופיע בטבלה, ריסוס במינון גבוה יותר או בתנאי

    עקה של מזג אוויר או השקיה או עקה אחרת, עלול לגרום לנשירת יתר של הפרי.
5. יש לרסס רק עצים מגיל 4 שנים ומעלה.

הערות לגבי תפוח:
1. אין לשלב כל תכשיר הדברה עם טופס.

2. יש לרסס עצים בריאים בלבד, אין לרסס בתנאי עקה כלשהי.
3. אין לרסס את אותם עצים יותר מפעם בשנה.

4. בתנאי נשירה חזקה במיוחד ניתן לטפל במינון הגבוה.

הערות כלליות:
1. יש להיזהר מרחף התרסיס לגידולים שכנים. התכשיר מכיל  ח'"פ מווסת צמיחה.

  מינונים קטנים של התכשיר יכולים לגרום לנזק בגידולים לא מרושים.
2. הקפד על נפח תרסיס אחיד וקבוע במהלך הריסוס.

3.  השפעת התכשיר תבוא לביטוי רק בפירות שנחשפו לתרסיס.
4. אין לרסס בטמפרטורות גבוהות או נמוכות מהרגיל לעונה. אין לרסס בתנאי רוח חזקה.

25o צלזיוס. הריסוס יבוצע בשעות הבוקר המוקדמות או אחר הצהריים.     אין לרסס כאשר הטמפ' גבוה מ- 
    יש לדאוג להשקיה סמוך לפני הריסוס ולהמשיך בהשקיה סדירה לאחר הריסוס. אין לטפל בטופס בחלקות

    אשר סובלות מצימאון, מחוסר דשן או כל עקה אחרת.
5. יש לרסס טופס אך ורק במרסס מפוח המחובר לטרקטור.

6. בתום הריסוס שטוף את המרסס על כל חלקיו עם פחם פעיל, לפני מעבר לגידול שאינו הדרים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: בחלוף 12 שעות.

אזהרות לאדם:
התכשיר מסוכן בבליעה ובשאיפה.

סכנות לסביבה:
המוצר אינו נחשב כמזיק לאורגניזמים מימיים ולא גורם לטווח הארוך השפעות שליליות בסביבה.

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

רישיון הגה"צ: 01/ה.צ./1599

אריזות: 0.5 , 1 ליטר
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