קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

אטברון

ATABRON

®

קבוצת  - 15 :IRACמעכבי ביוסינטזה של כיטין

תרכיז מתחלב

להדברת חרקים בכותנה ,גידולי שדה ,ירקות ופרחים

› החומר הפעיל

Chlorfluazuron

› התוארית

תרכיז מתחלב המכיל  50גרם חומר פעיל בליטר

› רעילות לאדם

נמוכה

› היצרן

לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,ישראל

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /03הצ1765/

כללי

אטברון הינו קוטל חרקים המשבש את מנגנון יצירת הכיטין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל וגורם למותו
של החרק .אטברון קוטל את כל דרגות הזחל אך אינו קוטל חרקים בוגרים .לתכשיר אין אפקט קטילה
מיידי ,תמותת החרקים תתקבל לאחר מספר ימים (תלוי בגיל הזחל ובקצב גדילתו) .לאטברון משך פעילות
ארוך יחסית .אטברון איננו סיסטמי.
אזהרות:
בריסוס בבתי צמיחה עלולים להתקבל לעיתים צריבות והלבנות בגידול.
התפתחות תנאי שרב לאחר הריסוס עלולה לגרום לצריבות.
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® סימן רשום של ISK

קוטלי חרקים
קוטלי חרקים

אטברון

ATABRON

®

הוראות שימוש

ביישום בהתאם להוראות השימוש ,אטברון ידביר את הזחלים בכל הגדלים.
יישום אחרון לפני
הקטיף (ימים)
15
15

הגידול

המזיק

מינון (סמ"ק/ד')

גידולי שדה :כותנה
אספסת ,תירס מתוק
ירקות :אבטיח (זן  ,)313גזר ,חציל ,חסה,
קינרס ,קישוא ,שעועית ( ,)3תות שדה,
תפוחי אדמה ,בטטה
ברוקולי ,כרוב ,כרובית
מלפפון ( ,)3עגבניה ()3
בשטח פתוח בלבד
פלפל ,פפריקה ()3
בשטח פתוח בלבד
צמחי תבלין :טרגון ,כוסברה ,מרווה ,מיורם
(אזוב) ,עירית ,קורנית ,פטרוזיליה
פרחים )4( ,)3( :אסתר ,גרברה ,גרוילאה,
חרצית ,סולידגו ,ציפורן אמריקאית

פרודניה
לפיגמה

)1( 100
)2( 100-75

פרודניה ,פלוזיה

)2( 100-75

לפיגמה
פרודניה ,עש לב הכרוב

100
)2( 100-75

15

פלוזיה

)2( 100-75

15

לפיגמה

)2( 100-75

7

פרודניה ,פלוזיה
לפיגמה

)2( 100-75

100

פרודניה

)2( 100-75

הערות לטבלה
( )1במקרה של נגיעות קשה ונוף סבוך ,עדיף לרסס במינון  150סמ"ק/ד'.
( )2לפי גודל הצמחים ועוצמת הנגיעות.
( )3עלולות להתקבל הלבנות או צריבות קלות בעלים צעירים.
( )4בגלל ריבוי זנים ,מומלץ לבדוק ,לפני השימוש ,את בטיחות התכשיר לגבי זנים חדשים.

שילובים

ניתן לשלב אטברון עם התכשירים הרשומים להלן בהתאם להוראות השימוש שלהם.
אבטיח :טלסטאר ,שמן  ,JMSדומארק קומבי ,דומארק .גזר :קומודור .כותנה :טלסטאר ,מנקו-די.
כרוב :טלסטאר ,טיטאן .מלפפון :דומארק ,גופריתר .פלפל :פיראט ,גופריתר .קישוא :גופריתר.
תות שדה :דומארק קומבי .תפוח אדמה :בראבו .720
אין לשלב יותר משני תכשירים בריסוס אחד.
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