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תרכיז נוזלי L.C
להדברת מזיקים

מכילDetergent 170 g/l :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס׳/92 :ה״צ1191/
רשיון השרותים להגה״צ לחקלאות אורגנית מס׳7089 :

דרגת רעילות - IV :מסוכן
מס' או"ם :לא מסווג
מיוצר ע"י :חברת זהר דליה ,ישראל

כללי:
זהר  LQ-215הוא דטרגנט בלתי רעיל לאדם ולבעלי דם חם ,המיועד להדברת כנימת עש הטבק,
למניעת וירוסים חולפים המועברים על ידי כנימות עלה והדברת קימחון במנגו.
התכשיר פועל כקוטל מגע בלבד .התכשיר אינו בעל פעילות סיסטמית ואינו חודר לרקמות הצמח.
בשל אופן פעילותו יש חשיבות רבה ליישום התכשיר בצורה היעילה ביותר לשם השגת כיסוי
בתרסיס משני צידי העלים ,בייחוד מצידם התחתון.
מרססים הפועלים בעזרת הדף אוויר ,הם המתאימים ביותר למטרה זו.
מרסס שרוול מתנפח או מרסס גב מנועי בעל מפוח ,יש לרסס בנפח תרסיס גדול יחסית.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי מזיקים

אופן היישום:
הגידול

הפגע

ריכוז
%

,מלון ,קישוא ,אבטיח ,פלפל ,חציל
תפוח אדמה ,צמחי תבלין

כנימת עש טבק ,כל
דרגות הזחלים ובאופן
חלקי את הגלמים

0.4

מנגו
מלון ,קישוא ,אבטיח

0.4
קימחון
 0.4בשילוב
מניעת וירוסים
המועברים על שמן מינרלי
חולפים
(וירול) בריכוז
העלה
כנימת
ידי
()2
1%

ימי המתנה
נפח תרסיס (ל׳/ד׳) לפני קטיף
(ימים)
לא פחות מאשר
 60-30ליטר לדונם
3
בהתאם לגודל
()1
הצמחים
3
150-100
3

הערה:
( )1יש להוסיף תכשיר מונע קצף ,כגון :אל-קצף ,אל בועית ,במינון המומלץ בתווית התכשיר.
( )2בשילוב עם שמן מינרלי מתקבלות תוצאות טובות יותר במניעת וירוסים חולפים.

שילובים מותרים לחקלאות אורגנית:
ניתן לשלב זהר  LQ-215עם תחליבי שמן מינרלי כגון וירול ,במלון ,באבטיח ובקישוא
בלבד .במקרה זה אין לשלבו עם תכשיר נוסף.
בהדרים (כנגד עש המנהרות של ההדר) :זהר  0.4% LQ-215כתוספת לתכשיר נימיקס
 45לשם שיטוח.
אין לשלב זהר  LQ-215עם יותר מתכשיר אחד .יש להוסיף תמיד למיכל הריסוס את זהר
 LQ-215אחרון.
שילובים מותרים לחקלאות קונבנציונלית:
במלון :ניתן לשלב זהר  LQ-215עם באיפידן ת.מ ,מנקוזן א.ר ,מנקור א.ר ,מנבגן א.ר.
באבטיח :רוגור ת.מ.
בתפוח אדמה :ניתן לשלב עם מנצידן א.ר ,מנבגן א.ר ,מנקור א.ר.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

