∏

הנושא

ריכוז פעולות חיוניות בניהול גידול כותנה
מכפתורים ראשונים
לשיא פריחה

משיא פריחה
לסיום צמיחה

תקופות ומועדים לביצוע ©התאמת מועדים תלויה גם בטיפוס הזן®

סתו ≠ חורף
לפני הגידול

מיכון ≠ עיבודים

הדברת עשבים

פרטים נוספים
והמלצות לביצוע
בנספחים המתאימים

באביב
הכנה לזריעה וזריעה

נובמבר ≠ פברואר

עיבוד יסוד¨
הצנעות¨ קילטורים

הרבצידים
©או קילטורים®

מהצצה
לכפתור ראשון

מרץ ≠ ∞≤ אפריל
זריעה
טרום ופוסט
זריעה

ריסוסים נגד מזיקים

המשך איסוף נתונים
ותיעודם בדף המתאים
ביצוע בקרת גידול בהתאם לממצאים
המשך השקייה
וסיום לפי לוחות
מים ומצב פתיחה
סיום דישון
בתום פריחה

השקייה סדירה
לפי איבודי מים
ומדדים צמחיים
דישון שוטף
מפריחה

מתום הצמיחה
לקטיף

הוצאת מערכת
ההשקייה

המשך פיקוח שוטף וטיפולים לפי הצורך

השמדת עשבים
גדולים

סוף אפריל ≠  ≤µמאי סוף מאי ≠  ±µיולי סוף יולי ≠  ±µאוג ßאמצע אוג ±∞ ≠ ßאוקß
זריעה¨ קילטורים
קילטור¨ ריסוס מכוון

זרעים וזריעה

הכנת מצע זרעים
וזריעה

השקייה

הדברת מזיקים

מילוי חתך
לפי הצורך

דישון יסוד וראש

פיקוח שוטף¨ ©הליותיס®¨
בזריעה¨ שילוב חומרים
פיזור חוטי פרומון
נגד מזיקי קרקע
להלקטית ורודה
תיעוד נתוני יסוד
לגבי השדה
תיעוד נתוני יסוד
לגבי השדה
השקיית הנבטה

בדיקות קרקע

איסוף נתונים

קביעת תחנות דיגום
והתחלת איסוף נתונים
הכנת טפטוף והשקיית
בצל בסוף מאי

בדיקות קרקע

שילוך וקטיף

שילוך וקטיף

‰˙ÂÎÏ ÏÂÊÙ˙ È¯È˘Î˙
™ Bifenthrin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÒÏË‡
Imidacloprid ¯ËÈÏÏ Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÈÒ˜ÓÈ‡
™ Abamectin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∏ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÈË˜ÓÂÈ·
™ Pyriproxyfen ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ‚È¯Ë
™ Cypermethrin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ¯ËÈÒ
™ Diafenthiuron ¯ËÈÏ· ß¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ µ∞∞ Ò˜ÈÙ
˘„Á ™ Acetamiprid ¯ËÈÏ· ß¯‚ ≤∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÂËÒÈÙÓ
™ Imidacloprid ¯ËÈÏÏ Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ „Â˜„Â˜
Methomyl π∞• ∫ÏÈÎÓ ≠ π∞ ÙÂËÒ≠Â¯

™ Endosulfan ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÏÂ„ÂÈ˙
˘„Á ™ Azoxysrtobin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÒÂ‡Ê
Tebuconazole ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Â„ÏÂË
™ Difenoconazole ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ¯ÙÈ˜Ò
™ Oxyfluorfen ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤¥∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Ï‚ÈÒ˜Â‡
™ Glyphosate IPA salt ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ¥∏∞ ÏÈÎÓ ≠ ÔÂÙÈÈË
Fluometuron ¯ËÈÏ· Ì¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ËÈÏÂ˙ÂÎ
™ Glufosinate ammonium ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ¯ËÒ‡Ù
Trifluralin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ¥∏∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Ô¯ÂÏÙ
Prometryn ¯ËÈÏ· Ì¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ µ∞∞ ÔÂ¯ËÓÂ¯Ù
Propaquizafop ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ‚Â˘

∫ÌÈ˜¯Á ÈÏËÂ˜

∫˙ÂÈ¯ËÙ ÈÏËÂ˜
∫ÌÈ·˘Ú ÈÏËÂ˜

ה סטודיו

Ï‡¯˘È· ¯ˆÂÈÓ ™

˘Ó˘ ˙È· È·¯ÚÓ ˙¢‰Ê‡ ¨± ‰ÏÏÂÒ‰ ßÁ¯
www.tapazol.co.il ∞≤≠ππ≤∂∞µ∞ ßÒ˜Ù ¨∞≤≠ππ≤∂∞¥∞ ßÏË

∫מתכשירי תרסיס≠אגריכם לכותנה
∫קוטלי עשבים
¨גול¨ גלנט סופר
טרפלאן¨ פנדל

מווסתי צמיחה
∫ומשלכי עלים
פיקתר
סטרפטיז

∫קוטלי מזיקים
טßßבוננזה ≠ להדברת כע
ספרטה ≠ להדברת הליוטיס
רוגור ≠ להדברת כנימות עלה
סוין ¨ סטרטר¨ תרסיפ ≠ להדברת זחל ורוד
 ≠ להדברת פרודניהπ∞ דורסבן¨ טורפדו¨ מתוניט

∫קוטלי מחלות
¨ סקוטר ≠ להדברת חלפתÆרÆגØÆרÆסנקוזב א

∞≥≠π≤¥≥∂±∏ ∫≠≥∞¨ פקסπ≤≤≥∑∏µ ∫טלפון
π

