
קוטלי מזיקים
קוטלי 
מזיקים

אינדיגו
INDIGO

ايندجيو

 )SC( תרכיז רחיף
קוטל אקריות ,ציקדות וביצי פסילת האגס

במטעים נשירים ובהדרים
Spirodiclofen מכיל: 240 גרם/ליטר

כללי: אינדגו הינו תכשיר  מקבוצת החומצות טטרנויות, הגורם לעיכוב סינטזת חומצות השומן באקריות. התכשיר קוטל את הביצים 
ואת כל דרגות הנימפה של אקריות הקורים )אקרית אירופית, וצהובה של הנשירים, אקרית אדומה מזרחית( ואקרית החלודה של 

ההדר. התכשיר פוגע גם ביכולתן של נקבות בוגרות להטיל ביצים, ובכך גורם לתמותתן. התכשיר אינו פוגע באקריות בוגרות ממין 
זכר. למניעת התבססות אקריות במטע ובפרדס יש לרסס את התכשיר רק בשלב של נגיעות נמוכה מאוד באקריות. בנוסף, התכשיר 

אינדיגו מדביר את דרגות הנימפה של הציקדה הירוקה וביצי פסילת האגס באגס, ובכך מונע את התבססות המזיקים.

אופן היישום:

אזור תעשיה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040
מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
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הערות: 
/1 רצוי לרסס עם התחלת נגיעות של לא יותר מאקרית אחת בממוצע לשדה זכוכית מגדלת בעלת הגדלה של פי 10 ושטח 

ראיה של 2.25 סמ"ר.
/2 רצוי לרסס עם התחלת נגיעות של לא יותר מ-0.5 אקרית )צהובה ו/או אירופית( בממוצע לעלה.

/3 יש ליישם את התכשיר בדור החורפי של פסילת האגס ולשלב עם קוטל בוגרים )אטלס(.

שילובים: באפרסק: דואט, אטלס, ביומקטין

מועד כניסה מחדש לשדה המטופל בתכשיר:
לאחר התייבשות התרסיס. ביום הריסוס יש להיכנס בסרבל מלא עם שרוולים ארוכים.    

אזהרות לאדם: 
• התכשיר עלול לגרום לתגובה ריגוש )אלרגיה( חלשה במגע עם העור.

• התכשיר חשוד כמסרטן.

סכנות לסביבה: 
• אינו רעיל לדבורים

• התכשיר רעיל מאוד לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.

)IV( דרגת רעילות :  מסוכן
מס' או"ם : 3082

מס' רישיון הגה"צ: 2015/ה.צ./4280

אריזות: 0.5, 1, 5 ליטר
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