מטאור

®

תרכיז רחיף S.C

ﻣﺗﺌﻮﺮ | Meteor

מכילFenpyroximate 5% :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/91 :ה״צ1125/

דרגת רעילות - III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם3082 :
מיוצר ע"י ,Nihon nohyaku :יפן

כללי:
מטאור הינו קוטל אקריות הפועל במינונים נמוכים של חומר פעיל .התכשיר יעיל כנגד
מינים שונים של אקריות בדרגות בוגר ונימפה .לתכשיר משך פעילות ארוך יחסית.
התכשיר אינו פוגע בחלק מהאויבים הטבעיים של האקריות (Typlodromus athiasae,
 .)Stethorus spעל מנת למנוע עמידות אקריות לתכשיר ,מומלץ לשלבו עם התכשירים
המוזכרים בסעיף שילובים מותרים.
מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף!
בין היישומים ,יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר ,שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל.
זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.
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קוטלי מזיקים

אופן היישום:
ירקות וגד"ש
הגידול

הפגע

אבטיח ,חציל,
מלפפון (גלוי וחסוי)
פלפל

אקרית אדומה מצויה

עגבניה (גלוי וחסוי)
תות שדה

אקרית חלודה,
אקרית אדומה מצויה
אקרית אדומה מצויה

בנפח עד  100ל' לד'
(סמ"ק/ד')

טיפול אחרון
לפני קטיף (ימים)
3

100

3
7

100

7

שילובים מומלצים להדברת אקריות בירקות:
בעגבניה ,פלפל ,חציל ,מלפפון ,אבטיח  -מומלץ לשלב מטאור  100סמ"ק/ד'
עם אינוורט  50סמ"ק/ד'  /אפולו  40סמ"ק/ד'  /נימגארד בריכוז .1%
שילובים נוספים מותרים עם קוטלי מחלות ומזיקים בירקות:
בעגבניה – ניתן לשלב עם אטברון ת.מ ,אנטרקול א.ר ,מנצידן א.ר ,סיסטאן ת.מ,
סמש ת.מ ,קרטה ת.מ ,רסק ת.ר.
בפלפל – ניתן לשלב עם אטברון ת.מ ,אפלורד ת.ר ,מנצידן א.ר ,סיסטאן ת.מ ,סמש
ת.מ ,קרטה ת.מ

המשך בעמוד הבא

המשך מהעמוד הקודם

מטאור

®

אופן היישום:
מטעים
הגידול

הפגע

ריכוז בריסוס
עד נגירה

טיפול אחרון
לפני קטיף (ימים)

אפרסק ,נקטרינה

אקרית חלודה

0.05%

14

גפן (סולטנינה ,קריניאן)

אקרית הפקע

0.1%

30

אגס ,תפוח

אקרית צהובה ,אקרית אדומה אירופית
אקרית אדומה מצויה ,אקרית ארגמנית,
אקרית אדומה מזרחית

0.1%

14

0.1%

3

הדרים

שילובים מומלצים להדברת אקריות במטע:
בתפוח עץ – מומלץ לשלב מטאור בריכוז  0.1%עם  EOSבריכוז /1%אפולו בריכוז .0.04%
באגס – מומלץ לשלב מטאור בריכוז  0.1%עם אינוורט /0.075%קורמורן בריכוז .0.075%
בהדרים – מומלץ לשלב מטאור בריכוז  0.1%עם  EOSבריכוז  1%או עם אינוורט בריכוז .0.06%
שילובים נוספים מותרים במטעים עם קוטלי מחלות ומזיקים:
באגס  -ניתן לשלב עם מרפאן א.ר.
בתפוח  -ניתן לשלב עם מרפאן א.ר ,סיסטאן ת.מ ,אפלורד ת.ר.
באפרסק  -ניתן לשלב עם מרפאן א.ר ,סיסטאן ת.מ ,אפלורד ת.ר.
בנקטרינה – ניתן לשלב עם סיסטאן ת.מ ,אפלורד ת.ר.
בגפן – ניתן לשלב עם אפלורד ת.ר.
הדרים  -ניתן לשלב עם אפלורד ת.ר.
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קוטלי מזיקים

אופן היישום:
פרחים
הגידול
סולידסטר,
()1
גרברה
()2
ציפורן אמריקאית
()3
חרצית
וורד

()4

הרדוף,
היביסקוס,
גרבילאה,
()5
אדניום

הפגע

אקרית
אדומה
מצויה

בנפח עד  100ל' לד'
(סמ"ק/ד')

ריכוז בריסוס טיפול אחרון
לפני קטיף
עד נגירה
(ימים)

100

0.1%

100

0.1%
0.1%

100

הערות

תוספת שטח 90
בריכוז 0.1%
תשפר את ההדברה
ומהירות הקטילה

0.1%

( )1זני גרברה  -אירה ,מרלן (צהוב) ,דלפי אלבנוני (לבן) ,פרדיגור ,ורדי הלדגרד (ורוד) ,סלינה (אפרסק) ,ביוטי (אדום).
( )2זני ציפורן  -קסטרו ,ז'ינורה ,דז'וו.
( )3זנים  -ויקי ,פנתר ,סלי ,ברש ,גלנץ ,פיין שיין ,פייר פלייט ,וול דן ,דרק פינק ,ריגן וויט ,טריפלי ברבלה ,פולריס גולד,
ספלנדיד ריגן ,פיקס ,דרורה ,אבאבה ,אביבה ,צ'יטה.
( )4זנים  -ינואר ,חרגו ,גולדן ,גבריאלה ,ג'קרנדה ,פריסקו ומרצדס.
( )5בשל ריבוי זנים ותנאי גידול  -מומלץ לבדוק את בטיחות התכשיר לפני שימוש מסחרי ,על צמחים בודדים.

שילובים מותרים בפרחים עם קוטלי מחלות ומזיקים:
בוורד – ניתן לשלב עם אפלורד ,ת.ר ,מוליט ת.ר.
בשילוב מטאור עם משטח ,אין לשלב תכשיר נוסף.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

