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طريغون

)EC( תרכיז מתחלב
קוטל חרקים

כללי: טריגון הינו קוטל חרקים מקבוצת מווסתי גידול חרקים )מג"ח(, הפועל כדמוי הורמון נעורים.
התכשיר מדביר דרגות שונות של כנימת עש הטבק, כנימות רכות וכנימות ממוגנות.

Pyriproxyfen מכיל:  100 גרם בליטר

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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הערות לטבלה:
*  כותנה, ירקות ופרחים - טריגון מדביר את ביצי כנימות עש הטבק. זחלים שנחשפו לתכשיר נקטלים בהגיעם לדרגת גולם. השפעתו על 

הבוגרים מתבטאת בהטלת ביצים עקרות. כתוצאה מהנ"ל הפחיתה באוכלוסיית הזחלים תתבטא רק לאחר כ- 3 שבועות.
בכותנה - אין לטפל יותר מטיפול אחד בעונת גידול.

בפרחים וצמחי עציץ -לא יינתנו יותר משני טיפולים בעונת הגידול במרווח של לא פחות מ 90 יום.

** הדרים – טריגון מדביר את דרגות הזחל של כנימות המגן. ריסוס באביב ימנע התפתחות הדור הבא. למניעת נזקי פייחת צריך לטפל 
מוקדם באביב עם תחילת ההטלה.

*** מטע נשיר -  טריגון מדביר את הזחלים הצעירים של כנימת הפרלטוריה. למניעת נגיעות הפרי בפרלטוריה צריך לרסס עם תחילת 
בקיעת ביצי הכנימה באביב. טיפול לאחר הקטיף יינתן במידה שנמצאה נגיעות רבה בפרלטוריה בפרי שנקטף.

שילובים: לא מומלץ לשלב יותר משני תכשירים מחשש לפגיעה. במקרה של שילוב, מכניסים את טריגון כתכשיר אחרון.
פרחים : ורד – ביומקטין ת.מ., רומקטין ת.מ., עומר ת.מ.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס.
בבתי צמיחה ובחממות יש לאורר היטב בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

אזהרות לאדם:
• התכשיר גורם לגירוי בעיניים ובעור ועלול לגרום לריגוש בעור.

• המנע ממגע התכשיר המרוכז והתרסיס עם חלקי הגוף הגלויים ומשאיפתו לדרכי הנשימה.
• מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים.

• החומר דליק, הישמר ממקורות אש.
• כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

סכנות לסביבה:
• התכשיר אינו רעיל לדבורים.

• רעיל מאוד לדגים וליצורים השוכנים במים. התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
   מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים. מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, ברכות דגים ושדות מעובדים.

)IV( דרגת רעילות :  מסוכן
מס' או"ם : 3082
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אריזות: 5,1 ליטר

anaz
Typewriter
ת. עדכון: 06.2021

anaz
Typewriter




