
ח"טל

הערהקבוצת פעילותמגבלות יצואיצואמקומישם גנרימינוןשם התכשירשם פגע
שעות לכניסה לשטח 

(פתוח)

12 להגברת ההדברהEOS 1%לאחר הבציר ניתן לשלב עם 0.12%7תלתן, סיזר
, סקט-בי, אטלס, טלסטאר

0.075-0.1%724סטאר-תלת, סטרטר

, סיטרון, טאטא, 20טיטאן 

0.05%2112תרסיפ, 20סיפרין , סימשופר

0.1%2124שרפז, 10סיפרין , סימבוש

אחר התייבשות ריסוסים בעונה2-אין לרסס יותר מLAMBDA CYHALOTHRIN21 0.15%קרטה מקס

, אקרימקטין, אגרירון, ורטימק

,  ורטיגו, ביומקטין, אקטינמור

ורמוט, רומקטין, ורקוטל
0.075% ABAMECTIN712אבמקטין

, דורסן, דורפס, דורסבן, און-דור

CHLORPYRIFOS20 0.15%פירינקס
זרחן אורגני

24אינו מיועד למשתלות;  ביוני1אין לרסס לפני 

CHLORANTRANILIPROLE776 ליטר/ק" סמ20קורגן

FLUBENDIAMIDE7712 0.02%טאקומי

SPINETORAM446 0.04%ספרטה סופר

SPINOSAD776 0.04% - 0.06טרייסר אולטרה

אחר התייבשותתעלות נתרןINDOXACARB77 0.025%אוונט

אחר התייבשותח מעכב סינטזת כיטין"מגTEFLUBENZURON14 0.07%מוליט

אחר התייבשותביולוגיBACILLUS THURINGIENSIS3 דונם/ק" סמ500דלפין, דיפל, ביו טי פלוס, ביו טי

4הטיפול בגפן יין בתחילת בקיעת הביציםהורמון גידולMETHOXYFENOZIDE1430 0.04%'ראנר

METHOXYFENOZIDE+SPINETORAM1430 0.03%ארמדה

6פירתרואיד+דיאמידב"לא לארהCHLORANTRANILIPROLE+L.CYHALOTHRIN88 0.02%אמפליגו

4דיאמיד+נאוניקוטינואידCHLORANTRANILIPROLE+THIAMETHOXAM1414 0.03%דוריבו

24פירתרואיד+נאוניקוטינואידACETAMIPRID+BIFENTHRIN14 0.25%אצטפלוס, אצטאסטאר

48תעלות נתרן+נאוניקוטינואיד0.10%THIACLOPRID+DELTAMETHRIN30פרותיאוס

4עד נגירה0.01%14דנים

4עד נגירה0.1%14דורנים

48ח מעכב סינטזת כיטין"מגצפויים שינוייםBUPROFEZIN314 0.15%אפלורד תר

סינטזת שומניםSPIROTETRAMAT77 1000.09%מובנטו 
: מועד היישום'; ד/ק" סמ90-לא פחות מ, אין לרסס יותר מפעמיים בעונה

אחר התיבשותלאחר הופעת הכנימות בגזע טרם עלייתם לנוף הגפן

0.05%3012קלאץ

3312 גרם1: הגמעהקלאץ

, קודקוד, קוהינור, סייפן, קונפידור

אימקסי, קונפידנס
24הגמעה בשליש השני של ההשקיה; טיפול אחד בעונה בתחילת הלבלובIMIDACLOPRID3030 גפן/ק" סמ2-1

12הטיפול בהגמעהלא לרוסיהTHIAMETHOXAM1427 גפן/ק" סמ1.5-1אקטרה

, פירינקס, דוראון, דורפס, דורסן

24אין להשתמש במשתלות גפן;  ביוני15השימוש אסור לפני זרחן אורגניCHLORPYRIFOS20 0.15%-0.1%דורסבן

0.1%12 90בתוספת שטח סולפוקסימינים0.30%SULFOXAFLOR3פלאשקמחית מנוקדת

ACRINATHRIN83012 0.06%רופאסט

0.10%712סטאר-תלת, סטרטר, טלסטאר

0.12%712תלתן, סיזאר

48הורמון נשלצפויים שינוייםBUPROFEZIN314 0.1%אפלורד תר

ACETAMIPRID454524 0.02%מפיסטו, מוספילן

0.05%3012קלאץ

30312ק"סמ/ גרם1 קלאץ

, קודקוד, קוהינור, סייפן, קונפידור

IMIDACLOPRID3030 עץ/ק"סמ/ גרם0.5אימקסי, קונפידנס

י הגמעה בשליש השני "טיפול אחד בעונה בתחילת הלבלוב ע

24של ההשקיה

0.02%306קלימרה

0.04%306תיאדור, ביסקיה

0.02%12המינון בריסוס ; הטיפול בהגמעהלא לרוסיהTHIAMETHOXAM1427 עץ/ק"סמ/ גרם0.2אקטרה

DINOTEFURAN141412 דונם/ גרם50איפון

FLONICAMID712 0.06%דינמו

FLONICAMID79912 0.03%טיפיקי

ESFENVALERATE1012 0.1%מוסטנג

ETOFENPROX141412 0.1%סנסור

24תעלות נתרןב"לא לארהTAU-FLUVALINATE77 0.05%מאבריק

48תעלות נתרן+נאוניקוטינואיד0.10%THIACLOPRID+DELTAMETHRIN30פרותיאוס

24פירתרואיד+נאוניקוטינואידACETAMIPRID+BIFENTHRIN14 0.25%אצטפלוס, אצטאסטאר

4דיאמיד+נאוניקוטינואידב"לא לרוסיה וארהTHIAMETHOXAM+ CHLORANTRANILIPROLE1414 0.03%דוריבו

, אקרימקטין, אגרירון, ורטימק

ABAMECTIN7 0.08%רומקטין, ורקוטל, ורטיגו, ביומקטין
12בתוספת שמן אולטרפייןאבמקטין

12ראה בתווית- פירוט הזנים FENPYROXIMATE3030 0.1%מטאור

אחר התייבשותמנגנון לא ידועBROMOPROPYLATE21 2500.2%נירון 

12בריסוס מהקרקע יש לרסס כל שורה שנייה על העלים מעל האשכולותקולטנים ניקוטיניםSPINOSAD33 דונם/ק" סמ100סקססזבוב פירות ים תיכוני

SPINETORAM666 0.06%ספרטה סופר

SPINOSAD776 0.08%-0.06%טרייסר אולטרה

, דורסן, דורפס, דורסבן, און-דור

0.15%20פירינקס

2212דונם/ג" ק5%2.5דורסן אבקה 
, טלסטאר, סקט-בי, אטלס

BIFENTHRIN724 0.1%סטאר-תלת, סטרטר

N-200.05%2112-טאטא 

, תרסיפ, 20סיפרין , סימשופר

0.05%2124טיטאן

0.1%2124שרפז, 10סיפרין , סימבוש

ESFENVALERATE1012 0.1%מוסטנג

אחר התייבשותLAMBDA CYHALOTHRIN21 50.15%קרטה 

48תעלות נתרןDELTAMETHRIN3 0.1%דסיס

6קולטנים ניקוטיניםSPINOSAD77 0.08%-0.06%טרייסר אולטרה

אחר התייבשותפירתרואידLAMBDA CYHALOTHRIN21 50.15%קרטה 

אחר התייבשותח"מגFENOXYCARB8 0.15%אינסגרכנימת הפולווינריה

24פירוט יישום התכשיר ראה בתוויתזרחן אורגניFENAMIPHOS9090 1-2 / (6-8)אבקה/נמקור נוזלנמטודות חופשיות ועפצים

אחר התייבשותסביבו'  מ1וקרקע נקייה מעשבים בקוטר '  מ0.5יש לרסס את הגזע עד לא לפרי1%3פנפוס לחקלאות

12טיפול לקרקע ולגזע3לעץ/ק"סמ/ר" ג5%80-60דורסן אבקה 

אחר התייבשותח מעכב סינטזת כיטין"מגTEFLUBENZURON14 0.07%שונית, מוליט

6דיאמידCHLORANTRANILIPROLE77 ליטר/ק" סמ20קורגן

6קולטנים ניקוטיניםSPINETORAM46 דונם/ק" סמ0.06ספרטה סופר

12פירתרואידACRINATHRIN830 0.06%רופאסט

מתחילת פריחה ועד חנטה- מועד אחרון קרבמטMETHIOCARB0 0.1%מסורול

48תעלות נתרןDELTAMETHRIN3 0.1%דסיס

חיפושית התסיסה

זרחן אורגני

פרופטה

פירתרואיד

אקרית הפקעים 

של הגפן

זבוב תסיסה

קולטנים ניקוטינים

 CHLORPYRIFOSזרחן אורגני

פירתרואיד
 CYPERMETHRIN

תריפס פרחים 

קליפורני

פירתרואיד
 BIFENTHRIN

נאוניקוטינואיד

 CLOTHIANIDIN

 THIACLOPRID

לכן לפני כל שימוש בתכשיר, הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר. 2019להלן רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 
כלומר, בטבלה המצורפת מתייחסת לכרמים פתוחים" ימים לבציר"יש לשים לב לכך שהעמודה .  את ימי ההמתנה ואת שאר הפרטים, חובה לבדוק בתווית את המינון

הנתונים נלקחו ממאגר המידע של  .רמת השאריות עשויה להיות שונה בכרם תחת חיפוי או כשיש שימוש חוזר באותו חומר. לכרמים שאינם מחופים ולשימוש בודד בחומר
.2018 ומתבססים על רשימות יתרולאב משנת לא עודכנו "ימי המתנה ליצוא". "השירותים להגנת הצומח"

עש האשכול

קמחית הגפן

 BIFENTHRIN

פירתרואיד

 CYPERMETHRIN

דיאמיד

קולטנים ניקוטינים

 EMAMECTIN BENZOATE+LUFENURONעיכוב סינטזת כיטין+אבמקטין

CHLORPYRIFOS נמלים

 CLOTHIANIDIN

נאוניקוטינואיד

"ירוקות"ציקדות 

                         

                    



שעות לכניסה לשטחהערהקבוצת פעילותמגבלות יצואיצואמקומישם גנרימינוןשם התכשירשם פגע

אחר התייבשותDIFENOCONAZOLE4545 0.015%בוגירון, סקיפר, סקוטר, סקור

FENBUCONAZOLE1414 0.04%אינדר

MYCLOBUTANIL142124 0.015%ראלי, סיסטאן

אחר התייבשותב"לא לארהPENCONAZOLE1415 0.015%עומר, טופנקו, אורון, אופיר

, אוריוס, טולדו, טבוקול, פוליקור

אחר התייבשותTEBUCONAZOLE2121 0.02%פולירון, טיפקס

TETRACONAZOLE212112 0.04%דומארק

אחר התייבשותמאוקטובר גם לא לארופהTRIADIMENOL21 0.02%שביט, באיפידן

, עמיעוז, עמיסטאר, מירדור, זאוס

4טיפולי מניעהAZOXYSTROBIN1515 0.05%רוקסטאר

אחר התייבשותKRESOXIM METHYL2121 0.02%קרוזו, סטרובי

METOMINOSTROBIN1424 0.03%רינגו

אחר התייבשותTRIFLOXYSTROBIN1717 0.015%פלינט, פאנטום

אחר התייבשותלא בחממותMEPTYLDINOCAP1515 0.04%קרטן סטאר

24פירוט הזנים ראו בתוויתPROQUINAZID2121 0.02%טליוס

QUINOXYFEN21214 0.02%ענבר, אביר

אחר התייבשותPOLYOXIN AL3 0.015%פולאר

מידי0.10%3פרלין

מידי0.02%3פרלין סופר

אחר התייבשותבריסוס על קימחון קיים יש לשלב עם קומולוסלא ידועMETRAFENONE2128 5000.03%ויוואנדו 

PENTHIOPYRAD444 0.08%שידו

אחר התייבשותלמניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון המורשה בגידוללא ידועCYFLUFENAMID1818 0.01%נץ

24לא בחממות1%33גפרכל, גופרטיב

24לא בחממות3דונם/ג" ק2-4גופרביק
,  הליוגופרית, גופרימור, קומולוס

2לא בחממות0.4-0.7%33סופה, סולפרון

, סולפזול,  גופריתר,  מיקרוטיול

24לא בחממות0.50%33קואלה, תיוביט

AZOXYSTROBIN+DIFENOCONAZOLE606012 0.05%אורטיבה טופ

אחר התייבשות0.025%1414דואט

אחר התייבשות0.03%1010אזימוט

אחר התייבשות750.015%TRIFLOXYSTROBIN+TEBUCONAZOLE721נתיבו 

אחר התייבשות ריסוסים ולא ברציפות2-אין לטפל יותר מKRESOXIM METHYL+BOSCALID2121 0.03%-0.05% תר300קוליס 

PYRACLOSTROBIN+BOSCALID61412 0.025%סיגנום, סטנגה

4קשר בין תאים+מעכב  ארגוסטרוליםQUINOXYFEN+DIFENCONAZOLE4545 0.02%קווין

5לא ידוע+מעכב ארגוסטרוליםCYFLUFENAMID+DIFENCONAZOLE6060 0.05%סידלי טופ

אחר התייבשותאסור לשימוש בחממות ובבתי צמיחהלא ידוע+מעכב ארגוסטרוליםMYCLOBUTANIL+MEPTYLDINOCAP1521 0.1%-0.08%שריף סופר

אחר התייבשותשימוש אחד בעונהחומצות גרעין+מעכב ארגוסטרולים0.10%BUPIRIMATE+TEBUCONAZOLE7וינטו

12סגירת אשכול/עד גודל אפונהמעכב ארגוסטרולים+ FLUOPYRAM+TEBUCONAZOLE77 4000.035%לונה אקספריאנס 

24גופרית+מעכב ארגוסטרוליםTETRACONAZOLE+SULFUR2121 0.3%דומארק קומבי

TEA TREE OIL3 דונם/ק" סמ150-300טימורקס גולד

1.000%מור

POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + 

COPPER SULFATE33אחר התייבשות

4חיידקASO0.50% BACILLUS SUBTILIS23סרנייד 

20000.25%7324קוצייד 

0.3%7724צאמפ בלו, פרסול, פונגורן

COPPER SULPHATE7 1%גפרת נחושת

-ג סיד כבוי ב" ק1, ג גפרת נחושת" ק1: להכנת מרק בורדו

48 ליטר מים100

אחר התייבשותTRIBASIC COPPER SULFATE77 0.25%נחושתן, מרק בורדו אולטרא

24ב"לא לרוסיה וארהMANCOZEB6060 דונם/ גרם250מנקוזן, מנקו די

48הרסוס מותר עד ראשית הפריחהCAPTAN14 800.25%מרפאן ,50מרפאן 

אחר התייבשותפוספיטPOTASSIUM PHOSPHITE33 0.3%ניקון, קיפ, קורדון, פוספירון, קנון

אחר התייבשותFOSETHYL AL1414 0.2%גאוס, אלייט

עד פריחה- יקב הגולן אתרי-רב+פוספיט לא לרוסיהFOSETHYL AL+FOLPET1414 0.3%גאוס אקסטרה

0.3%DITHIANON+PHOSPHONIC ACID214פוטורה

אחר התייבשותנחושת+פוספיטCOPPER OXYCHLORIDE+POTASSIUM PHOSPHITE77 0.4%הרקולס

, טופסטאר, זאוס, עמיסטאר

AZOXYSTROBIN15154 0.05%עמירן, מירדור

METOMINOSTROBIN1424 0.03%רינגו

אחר התייבשותTRIFLOXYSTROBIN1717 0.015%פלינט

12בשילוב עם תכשיר מקבוצה אחרתיצירת פוספוליפידים בדופןDIMETHOMORPH1414 0.05%אצן, ספינקס, דיימונד, אתלט

12בשילוב עם תכשיר מקבוצה אחרת0.03%MEFENOXAM21רודאו

12ב"לא לרוסיה וארהMZ0.3% MEFENOXAM+MANCOZEB2121רודאו 

MEFENOXAM+COPPER OXYCHLORIDE2121 0.4%רידומיל גולד נחושת

METALAXYL+MANCOZEB21214 0.25%מנקולקסיל, סאנדומיל

4ב"לא לרוסיה וארהBENALAXYL+MANCOZEB1414 0.3%גלבן מנקוזב

אחר התייבשות0.075%614סיגנום

אחר התייבשות0.05%1328בליס

אחר התייבשות0.1%TRIFLOXYSTROBIN+BOSCALID714דיסקברי

0.1%AZOXYSTROBIN+BOSCALID15154פרימיום

לא לרוסיה0.06%AZOXYSTROBIN+TETRACONAZOLE77י'אמרלד אנרג

 מעכב סינטזת

12סטרובילורין+ארגוסטרולים

12אתרי-רב+סטרובילוריןב"לא לרוסיה וארהFENAMIDONE+  MANCOZEB2121 0.1%סכיור

אחר התייבשות+יצירת דופןDIMETHOMORPH+AMETOCTARADIN1428 דונם/ק" סמ100אורבגו

3 פוספירון0.3% קאבריו עם 0.2%: בשילוב עם פוספירוןסטרובילורין+יצירת  דופןDIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBIN1414 0.3%קאבריו

אחר התייבשותב"לא לרוסיה וארהDIMETHOMORPH+MANCOZEB1414  0.3%-690.2%אקרובט 

אחר התייבשותב"לא לארהBENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+ MANCOZEB1414 0.2%ולבון

אחר התייבשותלא לרוסיהBENTHIAVALICARB- ISOPROPYL+ FOLPET1414 0.2%וינקר

אחר התייבשות0.10%1328בליס

אחר התייבשות0.075%614סטנגה, סיגנום

24הטיפולים ימנעו התפתחות ריקבון במהלך האחסוןמעכב חימצון זרחוניגפן יין בלבדFLUAZINAM21 0.15%-0.1%אוהיו

אחר התייבשותיצירת חלבוניםPYRIMETHANIL1414 0.25%פירוס, מיתוס

אחר התייבשותהריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיףהעברת אותות+סינטזת מתיוניןCYPRODINIL+FLUDIOXONIL1414 0.1%סוואנה', טאץ, סוויץ

FLUAZINAM 0.1%אוהיו

גפן יין 

24הטיפולים ימנעו התפתחות בוטריטיס במהלך האחסוןמעכב חימצון זרחוניבלבד

אחר התייבשותיצירת חלבוניםPYRIMETHANIL1414 0.25%פירוס, מיתוס

אחר התייבשותהריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיףהעברת אותות+סינטזת מתיוניןCYPRODINIL+FLUDIOXONIL1414 0.1%'טאץ, סוויץ

 יש לרסס לסירוגין עם תכשירים אחריםמעכב ארגוסטרוליםגפן יין בלבדFENBUCONAZOLE1414 0.15%אינדר

24(ייתכן שישתנה במהלך העונה)לברר לגבי שאר אירופה פוגע בחימצון ליפידיםלא לאנגליהIPRODIONE13 0.2%-0.1%רובראל

אחר התייבשותסינטזת דופןFENHEXAMID77 5000.15%טלדור 

24הטיפולים ימנעו התפתחות ריקבון במהלך האחסוןמעכב חימצון זרחונייין בלבדFLUAZINAM21 0.15%-0.1%אוהיו

אחר התייבשותקרבוקסימיד+סטרובילורין0.10%PYRACLOSTROBIN+BOSCALID614סיגנום

אחר התייבשותהריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיףהעברת אותות+סינטזת מתיוניןCYPRODINIL+FLUDIOXONIL1414 0.10%סוויץ', טאץ

24(יתכן וישתנה במהלך העונה)לברר לגבי שאר אירופה פוגע בחימצון ליפידיםלא לאנגליהIPRODIONE13 0.2%-0.1%רודיון, רובראל

חיידקASO1.00%BACILLUS SUBTILIS3סרנייד ריקבון

24 אולטרה פיין או אד קיו2%היישום בשילוב מעכב חימצון זרחוניגפן יין בלבדFLUAZINAM21 0.10%ו'באנג, אוהיו

MANCOZEB60 0.30%סנקוזב, די-מנקו, מנצידן

 לא .60

DITHIOCARBAMATES24ב"לא לרוסיה וארה לארהב

CAPTAN14 800.15%מרפאן 

48הריסוס מותר עד ראשית הפריחהCAPTAN14 0.25%קפיטן, מרקו, 50מרפאן 

אחר התייבשותTRIFLOXYSTROBIN1717 0.02%פלינט

אחר התייבשותTRIBASIC COPPER SULFATE77 0.25%מרק בורדו אולטרא

זרוע מתה

קרבוקסימיד+סטרובילורין

כשותית  הגפן

 COPPER HYDROXIDE

נחושת

אתרי-רב

סטרובילורין

אתרי-רב+א.נ.יצירת ר

PYRACLOSTROBIN+BOSCALID

קרבוקסמיד+סטרובילורין

אתרי-רב+סינטזת דופן

קימחון הגפן

בוטריטיס

ריזופוס

 AZOXYSTROBIN+TEBUCONAZOLE

 SULFUR

קרבוקסימיד+סטרובילורין

אספרגילוס

PYRACLOSTROBIN+BOSCALID

מעכב סינטזת ארגוסטרולים

מעכב  ארגוסטרולים+סטרובילורין

גופרית

סטרובילורין

מיוזין/פעילות אקטין

סינטזת כיטין
 POLYOXIN B 100בתוספת טריטוןX 0.025%  בריכוז


