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 Nu-Lure  / נו-לור  / نو-لور
Corn Gluten Meal Hydrolyzed :44% :תרכיז נוזלי, מכיל

קוטל חרקים. פיתיון לשילוב עם אקסירל להדברת פרי זבוב 
הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית

נו-לור הינה פיתיון נוזלי המופק מתירס ומיועד לריסוס בשילוב עם קוטל החרקים אקסירל להדברה 

של זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית. בוגרי הזבוב )בעיקר הנקבות( נמשכים באופן 

נו-לור  ונקטלים כתוצאה מחשיפה לחומר ההדברה.  חזק מאוד לפיתיון שהוא תמיסת מזון מרוכזת 

אינו מכיל חומר הדברה.

זיהום מקורות מים עלול להיות קטלני לדגים.רעילות ליצורים החיים במים: 
מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

הפיתיון אינו רעיל לדבורים ולפרוקי רגלים מועילים אחרים.רעילות לדבורים:

מועד כניסה מחדש לשטח 

המטופל:

בהתאם להנחיות בתווית אקסירל.

מסוכן )IV(דרגת רעילות:

 

הוראות שימוש: 

היישום ייעשה מהאוויר או מהקרקע. נער היטב את האריזה לפני השימוש. את הכמות המדודה של 

התכשיר שופכים למכל המרסס המלא כדי מחציתו מים, מוסיפים אקסירל בכמות המומלצת, מפעילים 

את הבוחש ומשלימים לנפח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלין תמיסה 

מוכנה ליום המחרת. אין ליישם נו-לור בשילוב אקסירל יותר משלש פעמים בעונה.

ניטור: חובה לנטר את רמת המזיק בחלקה באופן קבוע ושוטף לאורך כל תקופת הפעילות של הזבוב 

ועד לאחר הקטיף. הניטור ייעשה ע"י פקחים מיומנים. במקרה של עלייה ברמת הנגיעות בפירות מעל 

לסף המומלץ יש להקטין את המירווח בין הטיפולים או לרסס ריסוסי חיפוי בתכשיר מומלץ.

יישום שיטת הריסוסהמינוןהמזיקהגידול

אחרון לפני 

קטיף/ מסיק 

)ימים(

פרי זבוב הדרים

הים תיכוני

125  סמ“ק/ד‘

בשילוב עם

אקסירל במינון

10  סמ“ק/ד

מהקרקע: כל שורה שנייה 

בנפח תרסיס של 3-2 ל'/ד' 

בהתאם לגודל העצים.

מהאוויר: פס כל 50  מ' בנפח 

תרסיס של 200 סמ"ק/ד’

ראה תווית

אקסירל

מהקרקע: כל שורה שנייה זבוב הזיתזית

בנפח תרסיס של 3-1 ל’/ד’ 

בהתאם לגודל העצים

מועד הטיפול: יש להתחיל בריסוסים עם תחילת פעילות של בוגרי הזבוב ולהמשיך במירווחים של 10-7 

ימים עד לקטיף.

עלולה  הפיתיון  יעילות  מכך,  יתרה  הפיתיון.  ביעילות  לפגום  עלול  נחושת  בתכשירי  שילוב  שילובים: 

להיפגע כאשר הוא מרוסס על רקע טיפול קודם בתכשירי נחושת.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס‘: 18 /ה“צ/ 44. מס' או"ם: לא מסווג
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