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ביוטי פלוס
קוטל מזיקים ביולוגי להדברת זחלי עשים

•

ביו-טי פלוס ,הינו תכשיר ביולוגי,
הפועל כרעל קיבה על זחלי העשים ) (Lepidopteraבלבד.
התכשיר יעיל בהדברת זחלים,
אינו רעיל לבעלי דם חם ואינו פוגע בחרקים מועילים רבים.
ביוטי פלוס יעיל מאד במגוון גידולים כולל:
רימון ,עגבניה ,אבוקדו ,תמר ,גפן ,אפרסמון ,ועצי אורן...

•

חומרי הדברה מיקרוביאליים
מהווים פתרון אקולוגי להדברת מחלות ומזיקים בחקלאות.
שלא כמו מרבית התכשירים הכימיים,
הם ספציפיים ולא פוגעים במערכת האקולוגית ובסביבה.
יותר ויותר מדינות מעודדות את השימוש בחומרים ביולוגיים
באמצעות תקנות מחמירות על חומרי ההדברה הכימיים.
תכשירים מיקרוביאליים מהווים את אחת מאבני היסוד
באסטרטגיית ההדברה המשולבת
).(IPM–Integrated pest management

•
•
•
•

קוטל מזיקים ביולוגי ירוק בעל יעילות
גבוהה )פורמולציה ייחודית(
ללא השפעות שליליות על הסביבה
ועל המערכת האקולוגית
בטוח למשתמש ולכל שאר
האורגניזמים )אויבים טבעיים ,דבורים(
התפתחות עמידות לחומר נדירה מאד
ימי המתנה קצרים לפני קטיף –
 3בלבד
מאושר גם לחקלאות אורגנית

הגידול

הפגע

מינון
)מ"ל/ד'(

נפח תרסיס
)ל'/ד'(

טיפול אחרון
לפני קטיף )ימים(

עגבניה

פלוסיה

250

8-20

3

ענבים

עש האשכול ,עש קליפת ההדר

300

100

3

אפרסמון*

עש הקליפה

500-700

200

3

עצי אורן

תהלוכן האורן

300

מהאוויר 3-5:
מהקרקע100-200:

3

אבוקדו

מודד האבוקדו

 1000בתוספת כלפיקס אר 0.05%

 200מהקרקע 10 ,ממסוק

3

תמר

עש התמר הקטן

 2%בתוספת ביופילם 0.05%

 5ליטר לעץ

3

רימון

כחליל הרימון

0.4%

100-150

3

* באפרסמון – יש לשלב עם כלפיקס בריכוז 0.05%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל רעלן החיידק "בצילוס טורינגיינזיס ואר .קורסטאקי בפעילות של  16,000יחידות בינלאומיות/מ"ג
)Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki (16,000 international units (ITU) per milligram
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היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו .אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח
על השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש
בתכשיר זה ,הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר

