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 – פיקוקסיסטרובין  פעילים:  מרכיבים  שני  המכיל  משולב  סיסטמי  פטריות  קוטל  הינו  פלוס  אקנטו 

המשתייך לקבוצת הסטרובילורינים וציפרוקונזול מקבוצת הטריאזולים. שני המרכיבים הפעילים מקנים 

לתכשיר פעילות כפולה – מניעת נגיעות ע"י עיכוב נביטת נבגים ופעילות קורטיווית הבאה לכלל ביטוי 

בעיכוב התפתחות תפטיר הפטריה. 

מי תהום: אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

א( מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים; 

ב(  מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;  

ג(  מחיפה–קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. 

עלול לגרום לנזק לעובר. השימוש אסור לנשים ולגברים בגיל הפוריות.אזהרות:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות רעילות לדגים: 

ארוכות טווח בסביבה המימית.

אינו רעיל לדבורים כאשר מיושם בהתאם להמלצות.רעילות לדבורים:

כניסה מחדש 

לשטח המטופל:

מותרת לאחר התייבשות מלאה של טיפות התרסיס על נוף הצמחים.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

שילובים: אין לשלב אקנטו פלוס בתכשירים נוספים. 

קוטלי  עם  חלופיים  טיפולים  ממשטר  כחלק  אלא  ברציפות,  פלוס  באקנטו  להשתמש  אין  עמידות: 

מ-2  יותר  פלוס  אקנטו  ליישם  אין  זו.  למטרה  המומלצים  שונות  כימיות  מקבוצות  אחרים  פטריות 

יישומים בעונה.

הוראות שימוש: 
יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום 

המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים. 
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רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 16/ה"צ/4270. מס' או"ם: 3082. 

רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7059

 Acanto Plus  / אקנטו פלוס  / اكانتو بلوس 
Cyproconazole 'י80 ג'/ל + Picoxystrobin 'תרכיז רחיף, מכיל: 200 ג'/ל

קוטל פטריות להדברת קימחון וחילדון בעצי פרי נשירים
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