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ייעודו  פגסוס הינו קוטל חרקים ואקריות מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה, הפועל דרך הקיבה ובמגע. 

דרגות  את  ביעילות  קוטל  התכשיר  לדרגותיה.  הטבק  עש  כנימת  בהדברת  הינו  התכשיר  של  העיקרי 

יודברו גם ציקדות,  הבוגר והזחל הבוגר של כנימת עש הטבק. בריסוסים להדברת כנימת עש הטבק 

כנימות עלה ואקריות. 

שיטות ריסוס ונפח התרסיס: 

בריסוס קרקע: באמצעות כל סוגי המרססים המיועדים לריסוס קוטלי מזיקים, בנפח תרסיס של 20-5 

ל'/ד'. 

בריסוס אוויר: בנפח תרסיס של 5 ל'/ד'. 

עיתוי הריסוס: החל מתחילת יולי ועד סוף העונה, כאשר אוכלוסיית הבוגרים ו/או הזחלים הגיעה לסף 

הנגיעות המומלץ. 

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

רעילות 
לדבורים:

התכשיר רעיל לדבורים ולכן אין לרססו בשעות בהן יש פעילות של דבורים 
בשדה המטופל.

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

אין להיכנס לשטח המרוסס במשך 24 שעות לאחר הריסוס.

מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות: 

שילובים: ניתן לשלב פגסוס עם התכשירים הבאים: לאנט 90, מוליט, אטברון, טלסטאר, סמש. שילוב 

התכשירים הנ״ל עם פגסוס ייעשה עפ״י ההוראות הרשומות בתוויות האריזה שלהם. בשילוב פגסוס 

עם אבקה רטיבה, שמים תחילה את האבקה כמפורט בתווית האריזה שלה. בשילוב פגסוס עם תרכיזים 

מתחלבים או עם תמיסות נוזליות, מוזגים פגסוס תחילה. 

הוראות שימוש:
נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש.

יישום אחרון לפני הערות המינון )סמ’’ק/ד’(המזיקהגידול
קטיף )ימים(

כותנה
אין לרסס 

על צמחים 
הנמצאים 

בתנאי עקה

כנימת עש 
הטבק: בוגרים 

והזחלים
בריסוס זה 
יודברו גם: 

אקריות, 
ציקדות 

וכנימות עלה

150 בריסוס יחיד
משך הפעולה 

הצפוי הינו כ-3 
שבועות.

30
  100

בריסוס ראשון 
100 בריסוס שני, 

צמד טיפולים 
במירווח של 10 

ימים

משך הפעולה 
הצפוי מצמד 

הטיפולים הינו 
כ – 4 שבועות 

ממועד הריסוס 
הראשון.

ריסוסים חלופיים עם קוטלי  לנקוט  יש  כדי להקטין את הסיכון להתפתחות תנגודת לתכשיר,  הערה: 

מזיקים נוספים המאושרים לקטילת כנימת עש הטבק והמזיקים הנלווים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 90/ה”צ/1103. מס’ או”ם: 3082.

Pegasus 500  / פגסוס 500  / بچاسوس
Diafenthiuron תרכיז רחיף, מכיל: 500 גרם בליטר

קוטל חרקים ואקריות בכותנה
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