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®

סנקור

Sencor 70% WG
®

 70%גרגרים רחיפים

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בתפוחי אדמה,
עגבניות שתולות ,וגזר.
מכיל .Metribuzin 70% :היתר חומרי דילול והרטבה

כללי :סנקור פועל הן כמונע הצצה והן כמדביר עשבים קיימים .העשבים המודברים הם :מיני
ירבוז ,רגלת הגינה ,כף-אווז ,חלמית ,עוקץ-העקרב ,מצליבים (צנון ,חרדל ,טוריים ,שלח),
אמיתה גדולה ,עשנן ,נורית ,דגניים שונים (ספיח חיטה ,שיבולת שועל ,חפורית ,זון ,אצבען
מאדים ,דוחנית השלחין) ,לששית ,אמיך קוצני ,קייצת תורמוס .סנקור מונע חלקית הצצתם
של ענבי שועל (סולנום).
יש לרסס סנקור רק לפי הוראות השימוש המופיעות בתווית .בתפוחי אדמה מותר לרסס רק
לפי רשימת הזנים המופיעים מתחת טבלת הוראות השימוש .אין לרסס סנקור בזמן שינויים
בתנאי מזג האוויר כגון סמוך לאחר גשם ,בימים סגרירים ,מעוננים ,קרים או בזמן מעבר
פתאומי למזג אויר חם .במקרים אלה יש לדחות את הריסוס עד יומיים לאחר התייצבות מזג
האוויר וכן לרסס רק כשהצמחים נמצאים במצב טוב .יש להקפיד בעת ריסוס סנקור להשתמש
בציוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים .הציוד חייב להיות במצב תקין ומכויל.
לשם הפעלת הסנקור ,יש להשקות את השטח לאחר הריסוס ב 30 -מ”ק/דונם .לייעול ההדברה
של עשבים קיימים ,רצוי לדחות את ההשקייה ביומיים לאחר מועד הריסוס.
יעילות מירבית תתקבל כשהעשבייה אינה עולה על גובה של  5ס”מ .יש להיזהר בעת השימוש
בסנקור ליד מים – האצות רגישות מאוד לתכשיר.
אופן היישום:

הגידול

מועד הטיפול

המינון

הערות

תפוחי אדמה

קדם הצצה-בתקופה שלאחר
הזריעה עד להצצת הנבטים
הראשונים של התפו”א.

קרקע קלה
 50גרם/ד’
קרקע כבדה
 75גרם/ד’

מותר לרסס רק בזנים
המפורטים
ברשימה מתחת לטבלה* .

עגבניות
שתולות
(זנים שנבדקו :לאחר שהשתילים נקלטו והתבססו
בקרקע ,בכל מקרה לא מוקדם
,303 ,8892
מ 10 -ימים לאחר השתילה.
,3518 ,4303
)5811 ,3513
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 25גרם/ד’

להתחיל בריסוס החל מה15 -
באפריל אך לא לפני הגיע
צמח העגבנייה לשלב של 4
עלים מפותחים .אין להשתמש
בסנקור בעגבניות חסויות.
יש לשים לב במיוחד על כיול
ומינון מדויק ולהמנע מעצירות
וחפיפות.

109

עודכן 02.20

סנקור  -המשך

הגידול

מועד הטיפול

המינון

הערות

גזר

לאחר  60יום מהצצת הגזר או
בהגיע אשרוש הגזר לעובי של
עפרון.

קרקע קלה
 35גרם/ד’
קרקע כבדה
 50גרם/ד’

יש לשים לב במיוחד על כיול
ומינון מדויק ולהמנע מעצירות
וחפיפות.

הערות :רשימת זני תפוחי האדמה:
מותרים לריסוס :פמוזה ,אלפא ,ספונטנה ,דזירה ,קרה ,אוונדל ,אתיקה ,מונדיאל ולולה.
אסורים לריסוס :אקסודוס ,בלנקה ,מירקה ,דרגה ומונה ליזה.

עמידות :באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות
לתכשירים מעכבי תהליך פוטוסינתזה  .PS IIבשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט באמצעים
המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה .בכל מקרה
שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות כאמור ,יש להשתמש בקוטלי
עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה.

גידולים עוקבים 90 :יום לאחר מועד היישום אין מגבלה לגידולים עוקבים.

אזהרות  :התכשיר רעיל בבליעה .רעיל במגע עם העור ,עלול לגרום לגירויי בעיניים.
החומר עלול להשפיע על פורות והתפתחות בחשיפה חוזרת.
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