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מכיל: 20 גרם abamectin בליטר

המינוןהמזיק הגידול
מועד   טיפול   אחרון  

 לפני   האסיף   או  
 הקטיף ) ימים) 

הערות

ריסוס אחד לאחר הזריעה, לפני ההצצה.-   800 סמ"ק/ד'נמטודת   עפציםגזר

3   400 - 800 סמ"ק/ד'נמטודת   עפציםמלפפון
מגמיעים מדי שבועיים משתילה )1(

יש ליישם 6-4 טיפולים )2(

עגבניה, 
3   600 סמ"ק/ד' נמטודת   עפציםפלפל

מגמיעים מדי חודש משתילה )1(
יש ליישם 4-2 טיפולים

טבלת הוראות שימוש

   תרכיז   רחיף 

כללי: טרוויגו   הינו   תכשיר   להדברת   נמטודות   עפצים   בקרקע .  טרוויגו   מונע   חדירת   הנמטודות   לתוך   השורשים ,  אך  
 אינו   פועל   על   נמטודות   בתוך   השורש .  לכן   יש   לטפל   בו   טיפול מונע   מהשתילה   או   מהזריעה   של   הגידול .  לפני   חדירת  

 הנמטודות   לשורש . 

)1( טיפול ראשון עד 3 ימים לאחר מועד השתילה.
)2( בחלקות נגועות ברמה בינונית יש לטפל במינון הגבוה

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳: 15/הצ/4219

אריזה : 5 ליטר

קוטל   נמטודות

تريڤيجو
Tervigo 020 SC
טרוויגו

קבוצה: 6

הכנת התמיסה להגמעה: 
מדוד את כמות החומר הדרושה. מלא את המיכל כדי מחציתו במים, אם במיכל מרסס, הפעל את המערבל, הוסף את 

התכשיר תוך כדי ערבול מתמיד, והשלם את כמות המים כנדרש. יישם את התרסיס מיד לאחר גמר הכנתו.

יישום התכשיר בגידולים השונים
בגזר - יש לרסס את התכשיר על פני הערוגות לאחר גמר הזריעה לפני הצצת הגידול. לאחר גמר הריסוס יש להמטיר 

בכמות מים של 25 מ״ק מים לדונם. 
ניתן לטפל לאחר חיטוי קרקע בטלון. מועד הטיפול במקרה זה - חודש לאחר הזריעה.

במלפפון, בפלפל ובעגבניה – יש להגמיע את התכשיר באמצעות מערכות טפטוף מנותקות, בכמות מים של 10 מ"ק מים 
לדונם. החדרת החומר למערכת הטפטוף תתבצע החל מאמצע משך ההשקיה. יש להמשיך ולהשקות עד שכל כמות החומר 

יצאה בטפטפות. לקבלת תוצאות הדברה מיירביות יש להקפיד שהטפטפת תמוקם קרוב ככל הניתן לבסיס השתיל, ובכל 
מקרה לא יותר מ- 10 ס"מ ממנו. 

אם לא ניתן ליישם את התכשיר דרך מערכת הטפטוף אזי מגמיעים את התכשיר מתחת לטפטפות. יש לחשב את כמות 
התכשיר לשתיל לפי מספר השתילים בשטח. 

יש ליישם את התכשיר בכמות של 50 - 100 סמ"ק תמיסה לשתיל לפי גודלו )הכמות הקטנה לשתילים צעירים(
מתחת לטפטפת תוך כדי הפעלת מערכת ההשקיה בטפטוף. לאחר מכן יש להמשיך להשקות בכמות של 10-5  מ"ק מים 

לפי סוג הקרקע וגיל השתיל. )הכמות הקטנה – לקרקעות קלות ולשתילים צעירים, מייד לאחר השתילה(.  יש לוודא כי 
הטפטפת אינה מרוחקת למעלה מ 10- ס"מ מבסיס השתיל. 

ניתן ליישם את התכשיר גם בחלקות שקיבלו חיטוי קרקע. מועד הטיפול: לפני תום פעילות החיטוי, לפני חדירת 
הנמטודות לשורשים.
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