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להדברת זבובי מנהרות בפרחים, ירקות וגידולי שדה

כללי: טרופר הינו תכשיר סיסטמי, הפועל כמווסת גדילה של רימות זבובי מנהרות. טרופר המרוסס על עלוות הצמחים 
נקלט בגוף הרימות, מעכב את תהליך ההתנשלות ומונע את התגלמותן. ככל שהרימות צעירות יותר רגישותן לתכשיר 

גבוהה יותר. תוצאות הקטילה בשדה מתקבלות כשבוע לפחות מיום הריסוס. התכשיר אינו קוטל זבובים בוגרים.

Cyromazine 75%  :מכיל

אופן היישום: מרססים את התכשיר ע"ג נוף הצמחים החל מהופעת סימני הנגיעות הראשונים ומדי 10-7 ימים, 
כל עוד קיימת פעילות של זבוב- המנהרות בשטח. במטרה למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים 

חליפיים בתכשירים מומלצים נוספים במרווח של 10-7 ימים בין הריסוסים, בהתאם להמלצות בגידולים השונים.
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* בהתחשב בתחלופת הזנים ובשינויים בתנאי הגידול, החובה לבדיקת בטיחותו של התכשיר לגידול חלה על המשתמש. 
בגידולי ייצוא, בהם נדרש ניקיון מוחלט מהמזיק יש לשלב בתכנית ההדברה קוטלי בוגרים, בהתאם למומלץ בכל גידול, 

בגידולים אלה יש לרסס פעם בשבוע.

שילובים: בחרצית ניתן לשלב טרופר עם בראבו וספיידר עפ"י המפורט בתוויות שלהם.
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מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס.
בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאורר היטב בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

אזהרות לאדם:
• התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור.

• התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.

סכנות לסביבה:
• אינו רעיל לדבורים.

• עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
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