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Uniconazole 50 גרם בליטר  מכיל: 

כללי: מאגנום הינו מווסת צמיחה המעכב יצירת הורמון גדילה ג'יברלין.
התכשיר מועבר בצמח בתוך העצה, פועל על נקודות הצמיחה וגורם לציפוף פרקים של הצימוח הנוסף.

התכשיר נקלט הן ע"י ריסוס הנוף והן ע"י מערכת השורשים.

אופן היישום באבוקדו
מועדי הטיפול באבוקדו

א. שיא פריחה מקדים - לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד המקדים בפריחה.
ב. שיא פריחה מאחר - לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד המאחר בפריחה

ג. סוף פריחה - עדיין פרחים סגורים )כ- 5%( בצד המאחר בפריחה

אופן היישום:

שילובים:
1. אין לשלב את התכשיר מאגנום עם תכשירי הדברה אחרים.

2. אסור לשלב UP-50 עם משטח בשום מקרה, שילוב זה מזיק לפריחה.
3. ניתן לשלב מאגנום עם UP-50 במינון 2% כאשר מבצעים ריסוס אחד בלבד במהלך הפריחה.

4. במידה ומבצעים ריסוס נוסף כדוגמת הזן פינקרטון,
    הריסוס הראשון יבוצע במשולב עם UP-50 במינון 2% בשיא פריחה מקדים.

.50-UP הריסוס השני יבצע עם משטח אניוני בסוף הפריחה. במקרה זה אין לשלב    
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אזהרת יישום: מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. התכשיר יכול לגרום לפגיעות קשות בגידולים לא מרושים.

הערות:
1. מאחר שהתכשיר נקלט גם במערכת השורשים, אין לטפל במטע העלול להיעקר תוך 3 שנים

    כדי למנוע עיכוב צמיחה בגידול הבא. גידולים דגניים פחות רגישים לתכשיר,
    לכן לאחר עקירה עדיף לזרוע דגניים ולהימנע מזריעת גידולים רחבי עלים לפחות בשנתיים הראשונות לאחר העקירה.

2. אין לטפל בתכשיר בעצים חלשים או בעצים הנמצאים בתנאי עקה.
3. אין לרסס בזמן שרב או כשצפוי שרב.

4. עדיף לרסס בלילה.
5. השימוש בתכשיר מוגבל ליישום אחד בעונה.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות
יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אזהרות לאדם: 
• התכשיר מזיק בבליעה

• התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.
• התכשיר חשוד כמסרטן.

• התכשיר עלול לגרום לתגובת ריגוש )אלרגיה( במגע עם העור.

סכנות לסביבה: 
• רעיל במקצת לדבורים.

• התכשיר רעיל לדגים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית.
   מנע זרימה ורחף של התכשיר או תשטיפיו לבריכות דגים ומקורות מים.

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

רישיון הגה"צ: 09/ה.צ./4012

אריזות: 1 , 5 ליטר

אופן היישום בצמחי נוי ועציץ:
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