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מגע.  וכרעל  קיבה  כרעל  הפועל  תיו-אוריאה,  הכימית  מהקבוצה  ואקריות  חרקים  קוטל  הינו  פגסוס 

של  החלודה  אקרית  קורים,  אקריות  הטבק,  עש  כנימת  של  והבוגר  הזחל  דרגות  את  קוטל  התכשיר 

העגבניה וכן אקרית עיוותים, ציקדות וכנימות עלה. 

התכשיר  את  שנית  ולרסס  לחזור  רצוי  מתמשכת,  ובנגיעות  נמרץ  צימוח  בתנאי  הריסוסים:  תדירות 

בחלוף 7 ימים. 

ריסוסים חלופיים: כדי להקטין את הסכנה של התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים חלופיים 

עם קוטלי מזיקים נוספים המאושרים נגד המזיקים בגידולים אלה. 

התכשיר רעיל מאוד לדגים ולכן אין לרסס בסמוך לנחלים ולבריכות דגים.רעילות לדגים:

התכשיר רעיל לדבורים ולכן אין לרסס ישירות על הכוורות ולא בשעות בהן רעילות לדבורים:
יש פעילות של דבורים בשדה המטופל.

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

אין להיכנס לשטח המרוסס במשך 24 שעות לאחר הריסוס.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

הגידול  ובנוהגי  בתנאים  בשינוי  וכן  הזנים  בתחלופת  הקיימים,  הזנים  במיגוון  בהתחשב  שילובים: 

לבד  לבדוק בקנה מידה מצומצם את בטיחותו של התכשיר לצמחים,  והריסוס, חובה על המשתמש 

ובשילובים לפני השימוש.

הוראות שימוש:
נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש.

המינון )סמ’’ק/ד’( המזיקהגידול
או הריכוז )ב-%(

יישום אחרון 
לפני אסיף/ 

קטיף )ימים(

פרחים*
בשטח הגלוי והחסוי 

פלוקס, גרברה,
חרצית, סולידאסטר, 

ציפורן, לימוניום,
ליזיאנטוס, ורד, אסטר.

)אין לרסס על פרחי 
אסטר פתוחים(.

כנימת עש הטבק:
בוגרים וזחלים 

אקרית אדומה מצויה
ואקרית צהובה 

150-100
בהתאם לרמת

הנגיעות בנפח 
תרסיס של

40־100 ל/ד׳ או 
0.15%

בנפח תרסיס גבוה 
מ - 100 ל’/ד’

-

ירקות:
מלפפון, קישוא, 

דלורית, אבטיח, חציל, 
תפוח אדמה – בשטח 

הגלוי

כנימת עש הטבק:
בוגרים וזחלים

אקרית אדומה מצויה
ואקרית צהובה 

150-100
בהתאם לרמת

הנגיעות בנפח 
תרסיס של 50-15 

ל'/ ד'

7

פלפל - בשטח הגלוי 
והחסוי

28

כנימת עש הטבק: עגבניה - בשטח הגלוי
בוגרים וזחלים

אקרית חלודה, אקרית 
אדומה מצויה ואקרית 

צהובה

7

כנימת עש הטבק:כרוב, כרובית
בוגרים וזחלים 

14

*הפרחים והזנים המפורטים בתווית נבדקו בשנים 1994 עד 1996. ורד: הזנים מרצדס, יגואר, שמפיין, 

זיו, קזבלנקה, סנרייז,  אודם, גבריאלה, פריסקו, ספיר, קליברה, ברונז, סובניר, אדוה, אסטר: הזנים 

סנסט, סנרוז, סנטופ.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 94/ה”צ/1269. מס’ או”ם: 3082.

Pegasus 250  / פגסוס 250  / بچاسوس
Diafenthiuron תרכיז רחיף, מכיל: 250 גרם בליטר

קוטל חרקים ואקריות בפרחים ובירקות

maayanb
bottom strip


