
 קוטלי 
חרקים

אריך עדכון: יוני 2016
ת

טבלת הוראות שימוש

ميتش
Match 50 EC

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳: 95/הצ/1313

כללי: מץ '    50   הוא   מג"ח  ) מעכב   גידול   חרקים (  מקבוצת   הבנזואיל - פניל - אוריאה .  הוא   מונע   סינטזת   כיטין ,  ע"י   כך  
 מפסיק   את   תהליך   הנשל   וגורם   למותו   של   הזחל   בשעת   המעבר   מדרגת   התפתחות   אחת   לשניה .  מץ '    פוגע   בדרגות  

 ההתפתחות  ) ביצים ,  רק   בשעות   הראשונות   לאחר   הטלתן   וזחלים   בכל   הדרגות (    ואינו   פוגע   בבוגרים .  פעילותו   מהירה  
 יותר   בטמפרטורות   גבוהות   מאשר   בטמפרטורות   נמוכות .  מץ '    הינו   תכשיר   סלקטיבי ,  שאינו   פוגע   בדבורים ,  בצרעות  

 טפיליות   ובאויבים   טבעיים   רבים   אחרים  ) למעט   בפוריות   של   חיפושיות   טורפות (. 

מג"ח  ) IGR (  להדברת   זחלי   עשים  
 בגידולי   ירקות ,  פרחים ,  תבלינים, 

תפוח   וכותנה

lufenuron מכיל: 50 גרם בליטר

תרכיז מתחלב

המזיק הגידול

הריכוז ב-% 
ריסוס לנגירה 

)בנפח מעל 
100 ליטר 

מים(

המינון 
)סמ״ק/ד׳(

ריסוס בנפח 
קטן 70-30 

ל׳/ד׳

מועד אחרון 
לריסוס לפני 
קטיף/אסיף 

)ימים(

הערות

עש התפוחתפוח
סס הנמר

 100( 0.1%
סמ״ק ל -100 

ליטר מים(
14

ריסוס ראשון יינתן עוד לפני הטלת 
הביצים. )במועד BIOFIX + 35 ימי מעלה(. 

ריסוס שני עם תחילת בקיעת הביצים 
)במועד BIOFIX + 100 ימי מעלה(.

יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר 
בצמרות העצים. ריסוסים נוספים יינתנו 

מדי 14 יום וישמשו להדברת שני המזיקים.

בריסוס מהאויר: 5 ליטר לדונם ומעלה.40פרודניהכותנה

כרוביים:
כרובית, כרוב,

כרוב סיני

פרודניה,
לפיגמה,

לבנין הכרוב,
עש לה הכרוב

4014
יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי 
הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת 

חלקי צמח שלא כוסו ע״י הריסוס הקודם.

תפוח אדמה

פרודניה, 
40לפיגמה

14

60עש הפקעות

פרודניה, קינרס
4014לפיגמה

בתוספת שמן 40141%לפיגמהתירס

פלפל,
עגבניה

פרודניה,
לפיגמה

404014

חסה, סלק,
שעועית,

בטטה
פרודניה

פרודניהגזר

מטפלים עד שלב הפריחהפרודניהתות שדה

מץ׳ 50 ת״מ

קבוצה: 15

אריזה : 5, 1 ליטר

אפליקציית חפש רסס www.agrica.co.il
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רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳: 95/הצ/1313

תרכיז מתחלב

שילובים: 
בכותנה  -  ניתן   לשלב   מץ '    עם   מוספילן   א"מ ,  פגסוס   ת"נ ,  אפלורד   ת"ר ,  טייגר   ת"מ ,  בוגירון   ת"מ ,  סקור   ת"מ   ועם    

 מוליט   ת"ר . 
בירקות  -    ניתן   לשלב   מץ '    עם   אפלורד   ת"ר ,  סקור   ת"מ ,  ביפידאן   ת"מ ,  אופיר   2000   ת"ש ,  רידומיל   גולד   MZ   א"ר    

 וג"ר   ועם   מוליט   ת"ר . 
בפרחים    -  ניתן   לשלב   מץ '    עם   אפלורד   ת"ר ,  טריגרד   א"ר ,  קרטה   ת"מ ,  ועם   מוליט   ת"ר .   

בתפוח    -  ניתן   לשלב   מץ '    עם   אופיר   2000   ת"ש   ועם   מסאי   א"ר .   
בכל   מקרה   של   שילוב   יש   להתחשב   גם   בהנחיות   השימוש   ואמצעי   הזהירות   המפורטים   בתוית   החומר    

 המשולב ! 

מץ׳ 50 ת״מ

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

המזיק הגידול

הריכוז ב-% 
ריסוס לנגירה 

)בנפח מעל 
100 ליטר 

מים(

המינון 
)סמ״ק/ד׳(

ריסוס בנפח 
קטן 70-30 

ל׳/ד׳

מועד אחרון 
לריסוס לפני 
קטיף/אסיף 

)ימים(

הערות

תבלינים:
בזיל, עירית,
ריחן, טרגון,

מנטה, רוזמרין,
שמיר, פטרוזיליה,

כוסברה,
סלרי עלים

פרודניה

-14

מרווה, בצל ירוק,
קורנית, רוקולה

פרודניה
לפיגמה

עש הרקפת

פרחים:
אסטר, ארליה,

אספרגוס,
מירוקלאדיוס,

אספרגוס
וירגטוס,

גיבסנית, גרברה,
היפריקום,

חרצית,
ליזיאנטוס,

לימוניום,
סולידגו, פלוקס,

פיטוספורום,
פוטיניה,

ציפורן

פרודניה,
לפיגמה

0.04%
)40 סמ״ק

ל -100 ליטר 
מים(

-

ורד בזנים:
גולדן, יגואר,

למבדה, ספיר,
פרינסס וקונפטי

פרודניה

0.1%
)100 סמ״ק

ל -100 ליטר 
מים(

בזנים: גולדן, יגואר, למבדה, ספיר, פרינסס -
וקונפטי

חרצית,
-0.04%פרודניהפלוקס

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
לפיתוח


