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קוויק הינו מווסת צמיחה הגורם לזירוז פתיחת הלקטים בכותנה. בעקבות הריסוס בקוויק יואץ קצב 
פתיחת ההלקטים הבשלים. אברי פרי לא בשלים בד״כ ינשרו, תיתכן גם נשירה מסוימת של עלים. שילוב 
קוויק עם דרופ אולטרה יגרום לזירוז פתיחת ההלקטים ולהאצה של תהליך השילוך. כאשר הריסוס 
הראשון לשילוך נעשה עם דרופ אולטרה בשילוב עם קוויק והריסוס השני, כעבור 7 ימים, נעשה בדרופ 

אולטרה לבד, תהליך השילוך נמשך בד״כ 14-10 ימים. 

כולין אזהרות:  אצטיל  ומעכב  האורגניים  הזרחנים  לקבוצת  המשתייך  אתפון  מכיל 
אסטראז. התכשיר קורוזיבי ועלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים וכן לגירוי 
בעור. קוויק הינו חומר חומצי. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס 
עלול  ממושך  מגע  ומתכות.  אקריליים  חומרים  בטון,  צבועים,  משטחים  עם 

לגרום נזק. במקרה של מגע שטוף מיד במים.

התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה רעילות לדגים:
המימית.

אינו רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

שעות   48 שחלפו  לפני  מתאימה  הגנה  ללא  המטופל  לשטח  להיכנס  אין 
ממועד הריסוס.

מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות: 

מועד הריסוס: לאחר שנפתחו לפחות 60% מההלקטים וההלקטים שעדיין סגורים ומיועדים להיקטף 
הינם במצב בשל. 

שילובים: קוויק ניתן לשילוב עם דרופ אולטרה בשילוך הראשון, הריסוס המשולב ייעשה מהקרקע 
בלבד. אסור לשלב עם מג או עם חומרים המכילים כלורטים. 

הוראות שימוש:

נפח התרסיס )ל’/ד’(המינון )סמ’’ק/ד’(המטרההגידול

כותנה

500זירוז פתיחת הלקטים
10-7 מהקרקע

5 מהאוויר זירוז פתיחת הלקטים 
והאצת השילוך

300* בשילוב עם דרופ אולטרה

*בשילוב עם דרופ אולטרה במינון 60 סמ״ק/ד' בשילוך הראשון )מהקרקע בלבד(.

מנע רחף של תרסיס לגידולים שכנים. קוויק עלול לפגוע בגידולי תרבות אחרים. 
הריסוס יבוצע בתנאים בהם אין משב רוח לגידולים שכנים, יש להתרחק לפחות 100 מטר מגידולים 

שכנים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 01/ה"צ/1639. מס' או"ם: 3265. 

מווסת צמיחה לזירוז פתיחת הלקטים בכותנה

 CottonQuik  / קוויק  / کویك
AMADS י874 גרם בליטר + Ethephon תרכיז נוזלי מכיל: 273 גרם בליטר
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