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התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים.רעילות לדגים:

כניסה מחדש 
לשטח המטופל:

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 24 שעות 
מהריסוס.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

שילובים: כאשר משלבים תכשיר נוסף יש להוסיפו למכל המרסס רק לאחר הכנסה וערבוב של קוציד 

2000. בחקלאות האורגנית מותר לשלב אך ורק תכשירים המאושרים לחקלאות אורגנית.

הוראות שימוש: 

הריכוז או המחלההגידול
המינון

נפח התרסיס 
)ל’/ד’(

יישום אחרון לפני 
אסיף / קטיף 

)ימים(
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7

200-100 כימשון10
)ג’/ד’( 11

12 50-30
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0.16%400-200-0.4% 4החמה
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חירכון8
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ריסוס מהאוויר השחרה חיידקית
480 )ג’/ד’(3 
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1 - הריכוז הגבוה בעגבניות מפותחות.

2 - הריכוז הנמוך בטיפול מניעה, מגדילים את הריכוז עם הופעת הנגיעות והתעצמותה.

ויש לנקוט בו רק כאשר אין אפשרות  נופלת מזו של הטיפול מהקרקע  יעילות הטיפול מהאוויר   -  3

לטפל מהקרקע.

4 - הריכוז הגבוה מומלץ בחלקות בהן הנגיעות בעבר הייתה גבוהה.

יינתנו  הצורך,  במידת  נוספים,  ריסוסים  דצמבר.  בסוף  והשני  אוקטובר  בראשית  ראשון  ריסוס   -  5

בינואר-מרס.

ימים )המירווח  ולרסס במירווח של 10-7  ולהמשיך  יש להתחיל לרסס במניעה לפני סגירת הנוף   -  6

הגדול במניעה(.

7 - בהתאם למעקובת הריסוסים המומלצת להדברת אלטרנריה. הריסוסים יינתנו במירווח של 14 יום. 

8 - בשלב תרדמה ולא יאוחר מתחילת בצבוץ ירוק. בתפוח אין לרסס לאחר תחילת בצבוץ ירוק, ריסוס 

מאוחר יותר עלול לגרום לחספוס בפרי.

סיומה  עד  ויימשכו  הפריחה  מתחילת   0.08% בריכוז  יינתנו  הריסוסים  הפריחה,  בתקופת  באגס   -  9

במירווח של 6-5 ימים.

ימים. עם הופעת המחלה   7 10 - יש להתחיל ולרסס לפני הופעת המחלה )מניעה( במירווח של עד 

נוספים מומלצים  יש לשלב בתוכנית הריסוסים תכשירים  לצופף את הטיפולים לפעמיים בשבוע.  יש 

היעילים בהדברת הפטרייה כמו פוליו גולד + קורזייט, מנקור, סכיור, קליפמן ועוד.

11 - במינון 100 יש לשלב שמן נימגארד בריכוז 2%.

12 - בהתאם לגודל הנוף.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 03/ה"צ/1721. מס' או"ם: 3077. 

מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס': 7342

מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני NOP מס': 11001

  Kocide 2000  / קוציד 2000  / کوساید
גרגרים רחיפים, מכיל: Copper Hydroxide 53.8% )מתאים ל-35% נחושת מתכתית(
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