נוהלי שילוך
ריכוז תכונות חומרי שילוך
תכונהØחומר

סטריפטיז

מג

יעילות בעלווה רעננה
יעילות בעלווה בוגרתØמושחמת
מניעת התחדשות
יעיל בטמפרטורות העולות על∫
שילובים אפשריים בריסוס
תוספת משטח
שילוב קוטלי חרקים
מס ßימים בין טיפולים

גבוהה
נמוכה
בינוני≠נמוך
גבוהה
כן
לא
∏ ±∂≠±מעלות צלסיוס
∞ ±מעלות צלסיוס
ראונדאפ
אזולן¨ ראונדאפ
אין צורך
הכרחית
זרחנים אורגניים¨ פירתרואידים
אסור
∏
∑≠∂

אפשרויות שימוש בחומרים משלכים
שילוך ±
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏

שילוך ≤

מאג ≥±Æ
מאג ≥±Æ
דרופ אולטרה ∞∂
דרופ אולטרה ∞∂
סטריפטיז ∞∂
סטריפטיז ∞∂ ´ קוויק ∞∞≥≠∞∞≤
סטריפטיז ∞∂ ´ קוויק ∞∞≥≠∞∞≤
סטריפטיז ∞∂

מאג ∂±Æ
מאג ≥±Æ
סטריפטיז ∞≥
מאג ≥±Æ
סטריפטיז ∞≥
סטריפטיז ∞≥
סטריפטיז ∞¥

שילוך ≥
מאג ≥±Æ

תנאי שימוש
לא ניתן לעשות שימוש בסטריפטיז
בגלל קרבה לגידולים שכנים
כנ¢ל ≠ שילוך קשה
ממשק מומלץ
מומלץ כאשר אין תגובה אחרי שילוך ±

מאג ≥±Æ

מומלץ לשיפורים אחרי שילוך ≤
במקרים של עלווה ירוקה ניתן
ב≠ •∞ ∂∞• ≠ µפתיחה
כנ¢ל עם תוספת שילוך ≤
אפשרות להגברת ההשפעה של שילוך ≤

ככלל∫ את השילוך השני יש ליישם לאחר שנראית נשירת עלים בקומות התחתונות

גורמים המשפיעים על השילוך

≤µ

ראשי

משני

ההשפעה

צמחי

גיל הצמחØהעלה
הלקטים פתוחים ©•®
תקינות העלווה

ככל שהצמחים מבוגרים יותר¨
אחוז הפתיחה גבוה יותר
והעלווה תקינה  שילוך קל יותר

מצב השדה

גובה הצמחים
צפיפות העלווה
לבלוב חדש
רביצה

ככל שהצמחים גבוהים יותר¨ סבוכים יותר¨
קיימת רביצה ולבלוב בעצמה גבוהה  שילוך קשה

תנאי סביבה

מים בקרקע
חנקן בקרקע
משטר טמפרטורות

מים וחנקן בקרקע ברמה גבוהה  שילוך קשה
ירידת טמפרטורות  האטת פעילות החומרים המשלכים

גורמים המשפיעים על עיתוי השילוך

• הלקטים
פתוחים

מספר קטיפים
מתוכנן

• הלקטים פתוחים
הלקטים פוטנציאליים

שני קטיפים
©בחלקות פימה®

שילוך מעל •∞∑ פתיחה
באקלפי ≠ •∞∏≠∑∑
שילוך מוקדם מדי יכול להוביל
לפגיעה בעדינות ובחוזק

™ שילוך ראשון במצב
של •∞∑≠∞∂ פתיחה

תנאי∫ כל ההלקטים הנחוצים לקטיף קשים
™ תנאי
באקלפי ≠ קטיף יחיד ≠ שילוך ראשון במצב של •∞∏≠∑∑

זמן משילוך
ראשון לקטיף

שילוכים ראשונים
בתאריכים מוקדמים

זמן לקטיף∫ ∏ ±¥≠±ימים
באקלפי  ±¥יום

שילוכים ראשונים
מאוחרים יותר
זמן לקטיף∫ ≤≤≠∏ ±ימים
שילוכים ראשונים
בטמפרטורות נמוכות

מועד סיום
הקטיף
המשוער

כושר קטיף
משקי ™

מועד משוער של גשם
משמעותי ראשון

אמצע אוקטובר
©ממוצע רב שנתי®

קטפת דו≠טורית

∞≥≠ ≤µדונם ליום

קטפת  ¥טורית

כ≠∞∏ דונם ליום

קטפת ∂ טורית

∞ ±¥∞≠±µדונם ליום

קטפת מהדקת

כ≠∞∞≤ דונם ליום

™ בהתאם לעלייה בלחות בסוף היום ובהתאם לאזור הגיאוגרפי
≥µ

