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גרגרים

TALSTAR GRANULES
קבוצת  - 3A :IRACמשבשי פעילות של תעלות נתרן

קוטל חרקים להדברת נמלים בפרדס ובמדשאות

› החומר הפעיל

Bifenthrin

› התוארית

גרגרים המכילים  0.2%חומר פעיל

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

גבוהה

› היצרן

FMC, USA

› מס’ הרשוי
		
		
		

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת
(לשימוש חקלאי) /03הצ1746/
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת
(לשימוש בגינה הביתית) /03הצ1761/

כללי

טלסטאר גרגרי הוא תכשיר מקבוצת הפירטרואידים לפיזור קרקעי להדברת נמלים .התכשיר מיועד
לפיזור סביב גזעי עצים צעירים והרכבות בפרדס למניעת פעילות נמלים באזור הגזע וצוואר השורש,
ולפיזור ע"ג קיני נמלים בקירבת העצים .במדשאות ובחצרות מיועד התכשיר לקטילת הנמלים בקינים וכן
לפיזור שטח להדברה ולמניעה של התחדשות אוכלוסיית הנמלים לאורך זמן .התכשיר אינו מעלה אבק
והוא חסר ריח לאחר הפיזור במינון המומלץ .הגרגרים כבדים יחסית ולכן חודרים ביעילות אל הקרקע
בבסיס הדשא ,או כאשר הקרקע מכוסה בעשביה אחרת.
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TALSTAR GRANULES

הוראות שימוש
הגידול

המזיק

הדרים -
עצים צעירים או
החלפות זן

 20גרם לעץ

יש לפזר סביב גזעי העצים בצורה אחידה,
ולטפל גם בקינים פעילים בקרבת העץ .יש
לפזר בקרבת פתח הקן .בקינים גדולים במיוחד
בעלי מספר פתחים יש לטפל בכל פתח בנפרד.
לפיזור ידני או באמצעות מכשיר פיזור.
יש לפזר בקרבת פתח הקן .בקינים גדולים
במיוחד בעלי מספר פתחים יש לטפל בכל פתח
בנפרד .יש לטפל בקינים גם באיזור בו בוצע
טיפול שטח .יש להקפיד על זמן הכניסה לשטח
לאחר פיזור החומר ( 12שעות)

 20גרם לקן
נמלים

מדשאות

כמות התכשיר

הערות

 1ק"ג ל 100-מ"ר
 20גרם לקן

הערות
 .1יש לטפל כאשר הקרקע לחה.
 .2פעילות התכשיר אופטימלית כאשר הוא מופעל בהשקיה קלה או בגשם ,אולם ניתן לטפל ולהשקות גם לאחר
מספר שעות או ימים.
 .3במקרים של טיפול בקינים גדולים שאינם מושקים ,ניתן להפעיל את החומר באמצעות כמות של  1ליטר
מים לקן.

