
Un-limited use within IPM.

Limited use within IPM following field 
guides’ advice.

Prohibited for use within IPM (For 
corrective action only).

.שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת

שימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך 
.השדה

פעולה מתקנת )אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת 
.(בלבד
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה

ג" ק1.5-2ג" פ515ספסן 

ג" ק1-1.5ג" פ1015ספסן 

פטורPhytoseiulus persimilis20,000-30,000אקרית פרסימיליס

מ"אגרירון ת

מ"אינוורט תש

מ"אקטינמור ת

מ"אקרימקטין ת

מ"ביומקטין ת

מ"בקטין ת

מ"ורטיגו ת

מ"ורטימק ת

מ"ורמוט ת

מ"ורקוטל ת

ק" סמ60ר"אוברון ת

ק" סמ60-100מ"אובליסק תש

                 + D-LIMONENE מ"אולטראפז ת
PARAFFINIC OILפטורפטורפטורפטורפטור1%3לא מסווג

E.O.Sשמן   MINERAL OILA1%3 תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

פטורפטורפטורפטורפטור

פטורפטורפטורפטור1%3לא מסווגSUCROGLYCERIDESמ"אנדיבאג ת

0.1Dלא נקבע(IL) 0.1*0.02*0.10.02ב"ארה, אנגליה, אירופי. א3ק" סמCLOFENTEZINE10A40 ר" ת50אפולו 

לפירוט זנים בדוק בתווית0.07%נ"טק ת-אקו

0.08%נ"מייטוואט ת

0.70.7(IL) 0.7*0.01*0.70.01אנגליה, אירופי. א3ק" סמACEQUINOCYL20B150 ר"אקסמייט ת

ש"דורמייט ת

ר"פלוטו ת

ר"פלורמייט ת

ר"פרדיסו ת

0.10.01D0.01D0.1 (IL)20.1Dאנגליה, אירופי. איישום אחד בעונה3 גרםCYFLUMETOFEN25A100 ר"דפנדר ת

4 0.0534 32

0.50.50.50.450.8

0.02

פטור

0.070.02 0.050.07

לא נקבע

0.07

0.01D0.01Dפטור

1

IPM
(MRL)שאריות מרביות מותרות 

                          . קנדה, רוסיה
תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש 

.לחלק מהרשתות האירופאיות

 SPIROMESIFEN3פגיעה בפרסימיליס                 .
.יישום אחד בעונה

, רוסיה, אנגליה, אירופי. א
קנדה, ב"ארה

ק" סמ30-50

 MODIFIED 
POLYALKYLENEOXIDE 
HEPTAMETHYLTRISILOXANE

3

מ" מ5-לקטילת זחלים גדולים מ

       תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

SODIUM FLUOSILICATE

3ק" סמ50  BIFENAZATE

 ABAMECTIN7 בשילוב עם שמן מינראלי או עם
.משטח

לא מסווג

6

23

20D

לא מסווג

3

Agrotis sp.   אגרוטיס

Tetranychus urticae     אקרית אדומה מצויה
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

ר"מייט ת-טופ

ר"ספיידר ת

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש פוגע בצרעות טפיליות3ק" סמFENPYROXIMATE21A100 ר"מטאור  ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.050.30.30.2 (CDX)0.20.2

מ"מטרונום פריים ת

מ"רקויאם פריים ת

3ק" סמPYRIMIDIFEN21A40 ר"מייטקלין ת
    .   ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.020.01D0.01D0.02 (IL)0.1לא נקבעD

4ק" סמMILBEMECTIN6100 מ"מילבנוק ת
    .   ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.05*0.02*0.020.05 (IL)0.1לא נקבעD

0.1Dלא נקבע(IL) 0.010.1*0.01*0.1ב"ארה, אנגליה, אירופי. א7 גרםTEBUFENPYRAD21A75 ר"מייט א-מסאי

פטור0.01D0.01Dפטור2%3לא מסווגNEEM OIL נימגארד שמן

1לא נקבע(IL) 0.050.30.30.05ב"ארה4ק" סמPYRIDABEN21A125 מ"נקסטר ת

ר" ת250פגסוס 

ר" ת250פניקס 

 FATTY ACIDש"פליפר ת
POTASSIUM SALT     פטורפטורפטורפטור1%3לא מסווג

פטור3 ליטר1.5לא מסווגPLANT OIL 'תמר טק תח

מ"אגרירון ת

מ"ביומקטין ת

מ"ורטיגו ת

מ"ורטימק ת

מ"ורקוטל ת

ק" סמ65מ"דורקליים תש

ק" סמ60מ"נוקאאוט ת

מ"פוקר ת

מ"פרוקליים ת

מ"פרפקט ת

0.02

0.050.01D

*0.010.20.2 0.05

0.050.07

7

    .  ב"ארה, אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

אנגליה, אירופי. אפגיעה בפרסימיליס

 ABAMECTIN50-30ק" סמ
                        .     קנדה, רוסיה

תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש 
.לחלק מהרשתות האירופאיות

בשילוב עם שמן מינראלי או עם 
.משטח 7

0.1Dבשטח הגלוי

0.070.02 0.07

פטורפטורפטור

0.05 (IL)

לא נקבע 0.05 (IL)

0.02 (CDX)0.020.1D

*0.01

0.01

0.01D

0.020.02

פטור

3 גרם25

 EMAMECTIN                     
BENZOATE

 ETOXAZOLE

 DIAFENTHIURON
150-100 

28ק"סמ

SYNTHETIC TERPENES 
EXTRACT OF CHENOPODIUM5003ק" סמ

6

ק" סמ40

6

12A

10B

לא מסווג

Tetranychus urticae    אקרית אדומה מצויה    :המשך

Polyphagotarsonemus latus  אקרית העיוותים  
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

EOSבשילוב עם 3ק" סמMILBEMECTIN6100 מ"מילבנוק ת
.      ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.050.02*0.02*0.05 (IL)0.1לא נקבעD

יישום אחד . פגיעה בפרסימיליס3ק" סמSPIROMESIFEN2360 ר"אוברון ת
בעונה

, רוסיה, אנגליה, אירופי. א
קנדה, ב"ארה

10.50.50.50.450.8

0.10.01D0.01D0.1 (IL)20.1Dאנגליה, אירופי. א3 גרםCYFLUMETOFEN25A100 ר"דפנדר ת

3ק" סמPYRIMIDIFEN21A40 ר"מייטקלין ת
    .   ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.020.01D0.01D0.02 (IL)0.1לא נקבעD

ר"פוליס ת

ר"פיראט ת

DIAFENTHIURON12A ר" ת250פניקס 
150-100 

בשטח הגלוי28ק"סמ
      .  ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.050.01D0.01D0.05 (IL)0.1לא נקבעD

. רסוסים עוקבים2עד 7ק" סמINDOXACARB22A30 מ"אוואנט ת
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.020.30.30.30.50.1D

280.21111.40.7

3A0.20.10.10.3 (CDX)0.20.2

150.20.80.80.8 (CDX)0.1לא נקבעD

60.010.020.020.02 (CDX)0.020.1D

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 14ק" סמDELTAMETHRIN3A100-50 מ"דסיס ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.20.20.20.30.3

30.10.70.20.20.60.4 גרםFLUBENDIAMIDE2815 ר"טאקומי ג

ג"חסלזון פ

ג"מתזון פ

ג" פ200מתזון 

ג"קרקול פ

0.3 (CDX)

0.7

3

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

לא מסווג

2

0.1D

0.10.01*0.01*

פטור

2

0.05*

.               אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.05*

.                 שימוש יחיד בעונה
.שימוש במבנים סגורים בלבד

ק" סמ40  CHLORFENAPYR

ג" ק2

 CHLORANTRANILIPROLE ר"אמפליגו שת
+ LAMBDA CYHALOTHRIN 20פוגע בפשפש האוריוס3ק" סמ

 .               אנגליה, אירופי. א
מוגבל או אסור בשימוש  תכשיר זה

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

                    + LUFENURON מ"דיזל ת
EMAMECTIN BENZOATE100קנדה, ב"ארה3ק" סמ

13

 METALDEHYDE20

Polyphagotarsonemus latus    אקרית העיוותים   :המשך

Helicoverpa armigera     (תנשמית האביב) הליותיס 

Helicocidae    חלזונות
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

SULFOXAFLOR4C0.03%7 ר"פלאש ת
פגיעה קשה . 90בשילוב שטח 

אינו פוגע באקריות , באוריוס
.טורפות

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.10.40.41.5 (CDX)0.70.7

Aphidius colemani1,000-2,000 צרעת אפידיוס

.עד שני יישומים בעונה. בריסוס3ק" סמTHIAMETHOXAM4A10 ר"אקטרה ת
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.020.70.70.20.250.6-bell  

0.25-non bell

פטורפטורפטורפטור0.1%3- 0.2%לא ידועBeauveria bassiana ר"ביווריה ת

פטור0.01D0.01Dפטור

פטור11פטור

33(CDX) 0.20.30.30.4יישום אחד בעונה3 גרםFLONICAMID2915 ר"טיפיקי ג

      POTASSIUM SALT OF נ"כנימת ת
FATTY ACIDSפטורפטורפטורפטורבשילוב משטח אגוז0.8%3לא מסווג

                     + PLANT OIL מ"כפיר ת
NEEM OIL0.01פטורבשילוב תותח0.3%3לא מסווגD 0.01D פטור

3ק" סמMALATHION1B200 מ"מלתיון ת
      .  רוסיה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.50.02*0.02*0.180.5

3מ" ת45נימיקס 
יש לרסס בשעות הערב3ר"עזגן א

פטור0.01D0.01Dפטורעד נגירה1%לא מסווגמ"נימפר ת

פטור11פטוריש לרסס בשעות הערב3A0.4%מ"תותח ת

ר"סייפן ת

ר"קודקוד ת

ר" ת350קוהינור 

ר"קונפידור ת

ר"קונפידנס ת

0.20.2(IL) 30.1*0.10.02אירופי. א3 גרםPYMETROZINE9B30 ר"ס ג'צ

משחה דביקה למריחה על רימיפוט משחה
.יריעות צהובות לקטילת כנימות

לוחיות לכידהרימיטרפ פתיון

פטור  POLYISOBUTANE

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

3

לא מסווג

1 פטורפטור 1

11 0.9

0

0.31 1
לא יותר . היישום בהגמעה בלבד

.משני טיפולים בעונה

0.1%  AZADIRACHTIN

 IMIDACLOPRID40ק" סמ

 יחידות4 - 5

 NEEM OIL +                    
PYRETHRINS 

3

                       + NEEM OIL מ" ת1500גנים 
AZADIRACHTIN    

יש לרסס בשעות הערב1%3

לא ידוע

לא מסווג

4A

Phenacoccus solenopsis     כנימה קמחית מנוקדת

Aphidoidea    כנימות עלה

12.7.2022: תאריך הוצאה. 3מהדורה  16 מתוך 5' עמוד מס תכשירי הדברה מורשים לשימוש בפלפל ליצוא



מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

Amblyseius swirskii50,000-100,000אקרית  סבירסקי

4A0.050.30.30.2 (CDX) 0.20.2

60.010.020.020.02 (CDX)0.020.1D

3ק" סמ120-60מ"אובליסק תש
3ק" סמ60ר"אוברון ת

 THIOCYCLAM מ" אS-אויסקט
HYDROGEN OXALATE14100-70הטיפול בשטח גלוי14 גרם.

     . ב"ארה, אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.050.01D0.01D0.05 (IL)0.1לא נקבעD

7ק" סמ75מ"אייקון ת

3 גרם75מ"איפון ג

222*0.01*0.30.01אנגליה, אירופי. א3ק" סמBUPROFEZIN16100 ר"אפלורד ת

3A0.20.50.50.5 (CDX)0.50.5

4A0.050.30.30.2 (CDX) 0.20.2

נ"טק ת-אקו
 POLYALKYLENEOXIDE  
MODIFIED  
HEPTAMETHYLTRISILOXAN

פטורלפירוט זנים בדוק בתווית0.07%3לא מסווג

 יישומים בעונה2עד . בהגמעה3ק" סמTHIAMETHOXAM4A60 ר"אקטרה ת
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.020.70.70.20.250.6 - bell  

0.25-non bell

ר"אקסירל ת
חריגה מהמינון המומלץ . בריסוס

או תוספת משטח עלולים לפגוע 
במועילים

בהגמעהר"ורימרק ת

פטורפטורפטורפטור0.1%3 - 0.2%לא ידועBeauveria bassiana ר"ביווריה ת

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 14ק" סמDELTAMETHRIN3A100-50 מ"דסיס ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.20.20.20.30.3

0.4%0נ" תLQ 215זהר 
1%3-0.5%ש"פליפר ת

מ" ת20טיטאן 
מ"סימשופר ת

מ" ת20סיפרין 
מ"תרסיפ ת

מ"סימבוש ת
מ" ת10סיפרין 
מ"שרפז ת

22

 DINOTEFURAN
                 .    אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.050.01D0.01D0.5 (CDX)0.70.1D

פטור
FATTY ACID 
POTASSIUM SALT

 CYPERMETHRIN

.                 פגיעה בפרסימיליס
.יישום אחד בעונה

0.2 3A

0.50.45 0.5

0.1Dלא נקבע

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

פטורפטור

, רוסיה, אנגליה, אירופי. א
קנדה, ב"ארה

0.50.5

0.8 0.5

0.5 1.51.5

23

               . קנדה, ב"ארה, רוסיה
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

ק" סמ50-30

14

ק" סמ100-60

0.2

1

פטור

 SPIROMESIFEN

0.5

 CYANTRANILIPROLE75-50ק" סמ

.ריסוס אחד בעונה7

283

4A

לא מסווג

 BIFENTHRIN + 
ACETAMIPRID

פ"אוברטופ ת

4ק" סמ250 מ"אצטאסטאר ת

ACETAMIPRID + 
EMAMECTIN BENZOATE30ק" סמ

Bemisia tabaci    כנימת עש הטבק
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

במרווח של ,  יישומים בעונה2עד 3ק" סמSPIROTETRAMAT2350 ר" ת100מובנטו 
. יום בינהם14לפחות 

0.051222.52.5

ESFENVALERATE3A מ"מוסטנג ת
150-100 

10ק"סמ
      .  קנדה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.50.050.050.5 (IL)0.50.1 D

נ"מוספילן לרסוס ת

נ"מפיסטו ת

מ"מטרונום פריים ת

מ"רקויאם פריים ת

3ק" סמMALATHION1B200 מ"מלתיון ת
. רוסיה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.50.02*0.02*0.180.5

פטור11פטור0.1%3לא ידועAZADIRACHTIN מ" ת45נימיקס 

פטור0.01D0.01Dפטורלא מסווג

3Aפטור11פטור

רעיל מאד ולאורך זמן לאוריוס 3ק" סמFLUPYRADIFURONE4D75נ"סיבנטו פריים ת
ולצרעות טפיליות

0.30.90.90.9 (CDX)1.51.5

ר"סייפן ת

ר"קודקוד ת

ר" ת350קוהינור 

ר"קונפידור ת

ר"קונפידנס ת

FENPROPATHRIN3A מ"סמש ת
200-150 

3ק"סמ
                 .     אנגליה, אירופי. א

 תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

10.01*0.01*111

פטור11פטוריש לרסס בשעות הערב0.1%3לא ידועAZADIRACHTIN ר"עזגן א

ר" ת250פגסוס 

ר" ת250פניקס 

. רסוסים עוקבים2עד 7ק" סמINDOXACARB22A30 מ"אוואנט ת
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.020.30.30.30.50.1D

מ"אטלס ת

מ"טלסטאר ת

פטור

0.5

0.30.9

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

1

0.5

1

 ACETAMIPRID

 IMIDACLOPRID100ק" סמ

12A

7ק" סמ30

3

0.2 (CDX)

0.50.5 (CDX)

0.01D  DIAFENTHIURON
  .    ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.1D

1

0.05 (IL)

1

0.01Dלא נקבע

0.3

 BIFENTHRIN75ק" סמ

150-100 
ק"סמ

ק" סמ500

0.2

4A

פטורפטורפטורלא מסווג

0.3

7

0.050.20.2

0.5

.                היישום בהגמעה בלבד
. לא יותר משני טיפולים בעונה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.05 28

3

         + NEEM OIL מ"נימפר ת
PYRETHRINS 

עד נגירה1%3

4A

בשטח הגלוי

Bemisia tabaci   כנימת עש הטבק :    המשך

Spodoptera exigua   לפיגמה 

 SYNTHETIC TERPENES    
EXTRACT OF                    
CHENOPODIUM

3A
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

280.21111.40.7

3A0.20.10.10.3 (CDX)0.20.2

3ק" סמ20לא ידועPYRIDALYL מ"בז ת
                                      .קנדה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.920.210.1D

4A0.020.70.70.20.25
0.6-bell  
0.25-non bell

280.21111.40.7

0.1Dלא נקבע(CDX) 0.20.80.80.8ק" סמ15100מ"דיזל ת

0.020.1D(CDX) 0.010.020.020.02 גרם610ר"דנים פיט ג

30.10.70.20.20.60.4 גרםFLUBENDIAMIDE2815 ר"טאקומי ג

מ" תש50ו 'מאצ

מ" ת50מירון 

מ"מץ ת

מ"צבר ת

ג" ק1.5-2ג" פ515ספסן 

ג" ק1-1.5ג" פ1015ספסן 

0.21111.40.7 יישומים בעונה2עד 3ק" סמCHLORANTRANILIPROLE2820 ר"קורגן ת

DiglyphusDiglyphus isaea500-1,000צרעת 

מ"אגרירון ת

מ"ביומקטין ת

מ"ורטיגו ת

מ"ורטימק ת

מ"ורקוטל ת

                  THIOCYCLAM מ" אS-אויסקט
HYDROGEN OXALATE14100 -70הטיפול בשטח הגלוי14 גרם.

    .   ב"ארה, אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.050.01D0.01D0.05 (IL)0.1לא נקבעD

3Aפטור110.05פטור

פטורלא נקבעפטורפטורפטורלא מסווג

                               .קנדה, רוסיה
תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש 

.לחלק מהרשתות האירופאיות
0.070.07

0.80.8

3ק" סמ20

14ק" סמ40

3

SODIUM FLUOSILICATE3מ" מ5-לקטילת זחלים גדולים מ

 LUFENURONקנדה, ב"ארה

7 ק" סמ60

קנדה, ב"ארה

0.1Dלא נקבע

 CHLORANTRANILIPROLE ר"אמפליגו שת
+ LAMBDA CYHALOTHRIN 

0.20.8 (CDX)

0.05

פוגע )אינו פוגע באקריות טורפות 
(בפשפש האוריוס

פוגע בפשפש האוריוס
              .  אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

 THIAMETHOXAM +            
CHLORANTRANILIPROLE

0.02 0.020.07

פטור

3ק" סמ30ר"דוריבו ת

Spodoptera exigua    לפיגמה:   המשך

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

 + PYRETHRUM'ברקן אב
DIATOMACEOUS EARTH40מינון לקן' גר

בשילוב עם שמן מינראלי או עם 
.משטח

 ABAMECTIN

 LUFENURON +                   
EMAMECTIN BENZOATE

Liriomyza spp.    מנהרנים

Formicoidea    נמלים

15

לא מסווג

6
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

 400 יישומים של 4. בהגמעה3ק" סמ400לא מסווגGARLIC EXTRACT נ" ת100ביוגארד 
.בשילוב משטח מחץ', ד/'ס

פטורפטורפטורפטור

 400ולום פריים 
ר"ת

FLUOPYRAMC213030.7233ק" סמ (CDX)44

21 ליטר0.5נ"ויוה ת

21 ליטר1נ" ת10ויידט 
ק" סמ600ר"טרוויגו ת

ק" סמ250ר"נמטוקס ת

פטורפטורפטורבהגמעה3ק" סמ1000לא מסווגCARVACROL 'נמקיל תחלא נבדק

 400ולום פריים 
ר"ת

FLUOPYRAMC2130בהתאם , יישום יחיד או מפוצל3ק" סמ
להנחיות שבתוית

0.7233 (CDX)44

. רסוסים עוקבים2עד 7ק" סמINDOXACARB22A30 מ"אוואנט ת
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.020.30.30.30.50.1D

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 14ק" סמDELTAMETHRIN3A100-50 מ"דסיס ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.20.20.20.30.3

30.10.70.20.20.60.4 גרםFLUBENDIAMIDE2815 ר"טאקומי ג

280.21111.40.7

3A0.20.10.10.3 (CDX)0.20.2

אינו פוגע באקרית הפרסימיליס14ק" סמCYFLUTHRIN3A100-60 מ"באיטרואיד ת
.                                         קנדה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.30.30.20.50.1D

3ק" סמ20לא ידועPYRIDALYL מ"בז ת
.                                          קנדה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.920.210.1D

4A0.020.70.70.20.250.6-bell  
0.25-non bell

280.21111.40.7

0.1Dלא נקבע(CDX) 0.20.80.80.8ק" סמ15100מ"דיזל ת

0.020.1D(CDX) 0.010.020.020.02 גרם610ר"דנים פיט ג

 OXAMYL

 ABAMECTIN

 CHLORANTRANILIPROLE ר"אמפליגו שת
+ LAMBDA CYHALOTHRIN 

2

0.02

0.010.01*

0.02

פוגע בפשפש האוריוס
            .  אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

 טיפולים עוקבים 4. בהגמעה
החל מהשתילה ומדי שבועיים

0.1D

3 ק" סמ20

 LUFENURON +                   
EMAMECTIN BENZOATE3

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש 
.לחלק מהרשתות האירופאיות

קנדה, ב"ארה

0.050.070.070.07

0.01*2-bell   
5-non bell

בהגמעה3

Plusia sp.     פלוסיה

Spodoptera littoralis    פרודניה

            + THIAMETHOXAM ר"דוריבו ת
CHLORANTRANILIPROLE30תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 3ק" סמ

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

Meloidogyne spp.     נמטודות יוצרות עפצים

Pratylenchus capsici     נמטודות נודדות

6

1A
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 14ק" סמDELTAMETHRIN3A100-50 מ"דסיס ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.20.20.20.30.3

280.21111.40.7

60.050.070.070.020.070.02

30.10.70.20.20.60.4 גרםFLUBENDIAMIDE2815 ר"טאקומי ג

מ" ת20טיטאן 

מ" ת20סיפרין 

מ"תרסיפ ת

מ" ת10סיפרין 

מ"שרפז ת

מ" תש50ו 'מאצ

מ" ת50מירון 

מ"מץ ת

מ"צבר ת

ר"מוליט  ת

ר"שונית ת

ESFENVALERATE3A מ"מוסטנג ת
150-100 

10ק"סמ
        . קנדה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.50.050.050.5 (IL)0.50.1D

FENPROPATHRIN3A מ"סמש ת
200-150 

3ק"סמ
                 .   אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

10.01*0.01*111

ג" ק1.5-2ג" פ515ספסן 

ג" ק1-1.5ג" פ1015ספסן 

22(CDX) 30.5222ק" סמMETHOXYFENOZIDE1875-50 ר"ראנר ת

3ק" סמMALATHION1B200 מ"מלתיון ת
    .    רוסיה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.50.02*0.02*0.180.5

0.5

0.20.1D

0.1D

3 SODIUM FLUOSILICATE

            .     קנדה, ב"ארה, רוסיה
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

קנדה, ב"ארה

קנדה, ב"ארה

14ק" סמ40

לא נקבע0.2

0.8 (CDX)

0.5 (IL)

פטור

0.5

0.1D 0.5

0.80.8

1.51.5

0.5

 5-לקטילת זחלים גדולים מ
מ"מ

15

Spodoptera littoralis     פרודניה :   המשך

Cicadellidae     ציקדות

פוגע בפשפש האוריוס

פוגע )אינו פוגע באקריות טורפות 
(בפשפש האוריוס

 CYPERMETHRIN

ק" סמ50-30

14

ק" סמ100-60

  CHLORANTRANILIPROLE ר"ווליאם טרגו ת
+ ABAMECTIN 1003ק" סמ

 TEFLUBENZURON5014ק" סמ

 LUFENURON

3A

15

לא מסווג

                         .  קנדה, רוסיה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

Orius laevigatus4,000-6,000פשפש אוריוס

Amblyseius swirskii50,000-100,000אקרית סבירסקי

מ"אטלס ת

מ"טלסטאר ת

0.70.01D0.01*0.5 (IL)1.50.1Dקנדה, אנגליה, אירופי. איישום יחיד בעונה7ק" סמTOLFENPYRAD21A100 מ"אומי ת

פטור11פטורבשילוב נימטול0.3%3לא ידועAZADIRACHTIN מ"איזידור ת     

 היא ללא IPM-ההתאמה ל12ק" סמ100לא ידועPYRIDALYL מ"בז ת
.תוספת משטח

                                       .קנדה
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.20.920.210.1D

4 גרםFORMETANATE1A100 מ"דיקרזול א
הוספת . תתכנה צריבות בעלים

ד עשויה לשפר את /ג" ק1.0סוכר 
הקטילה

 .קנדה, ב"ארה, אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.50.01*0.01*0.5 (IL)0.1לא נקבעD

150.20.80.80.8 (CDX)0.1לא נקבעD

60.010.020.020.02 (CDX)0.020.1D

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 14ק" סמDELTAMETHRIN3A100-50 מ"דסיס ת
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.20.20.20.30.3

בשילוב עם שמן מינראלי או עם ABAMECTIN60.1%7 מ"ורקוטל ת
.משטח

                            .קנדה, רוסיה
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע
0.050.070.070.020.070.02

מ" ת20טיטאן 

מ"סימשופר ת

מ" ת20סיפרין 

מ"תרסיפ ת

מ" ת10סיפרין 

מ"סימבוש ת

מ"שרפז ת

0.52220.40.4קנדה, ב"ארה. יישומים בעונה3עד SPINOSAD50.08%3 טרייסר אולטרה

0.051222.52.5. יישומים בעונה2עד 3ק" סמSPIROTETRAMAT2350 ר" ת100מובנטו 

מ"מטרונום פריים ת

מ"רקויאם פריים ת

0.40.4(CDX) 900.050.40.50.4אין לשלב עם שטח 4ק" סמSPINETORAM580 ר"ספרטה סופר ת

ר"פוליס ת

ר"פיראט ת

3ק" סמACRINATHRIN3A80-60 מ"רופאסט תש
.      ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.10.080.02*0.1 (IL)0.1לא נקבעD

0.2

3ק" סמ40

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.20.50.50.50.5 3A

13

לא מסווג

7ק" סמ75

ק" סמ50-30

 CHLORFENAPYR

 SYNTHETIC TERPENES      
EXTRACT OF                     
HENOPODIUM

בשילוב טרייסר אולטרה3ק" סמ500

0.3 (CDX)2

פטורפטורפטור

0.5 (CDX)

לא נקבע0.5

0.12

0.50.1D 0.5

פטור

0.01*0.01*

3A14
             .  קנדה, ב"ארה, רוסיה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

.                 שימוש יחיד בעונה
.שימוש במבנים סגורים בלבד

                    . אנגליה, אירופי. א
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

ק" סמ100-60

Thrips    תריפס

 CYPERMETHRIN

 BIFENTHRIN

 LUFENURON +                   
EMAMECTIN BENZOATE קנדה, ב"ארהבתוספת שמן3 גרם20ר"דנים פיט ג
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

0.81.51.50.51.51.5ק" סמD160ר"סוואנה ת

0.51110.50.5 גרםE260ר"ג' סוויץ

פטורפטורפטור3ק" סמ200רב אתריTEA TREE OIL מ"טימורקס גולד ת

בתי צמיחה ,הטיפול בגידול חסוי3ק" סמFENHEXAMIDG3150 ר" ת500טלדור 
.ומנהרות

0.533221-bell     
0.1-non bell

C20.333331.4

C30.40.50.50.51.41

פטורפטורפטורפטורLQ-215רצוי לשלב עם 1%3רב אתריBacillus subtilis ר" תASOסרנייד 

0.1Dלא נקבע(IL) 0.7220.7קנדה, ב"ארה3ק" סמPYRIMETHANILD1125 ר"פרדיקט ת

 ימים 5 ישומים במרווח של 32 גרםFENPYRAZAMINEG3100ר"פרולקטוס ג
לפחות

0.1Dלא נקבע(IL) 0.8330.8קנדה, ב"ארה

14ק" סמMEPANIPYRIMD1125 ר"פרופיקה ת
.                                    ב"ארה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

0.11.51.50.1 (IL)0.1לא נקבעD

33(CDX) 60.2222ק" סמPENTHIOPYRADC2100 ר"שידו ת

ר"בלו שילד א

ר"פונגורן א

ר"פרסול א

ר"פרסול ג

0.25%7 - 0.4%ר" ג2000קוצייד 

                      POTASSIUM נ" ת50קנון 
PHOSPHITE

 משרה

עמידות
0.01פטור(CDX) 1301307פטורקנדה0.5%3

לא 
FLUOXASTROBINC3ר" ת480דיסארם נבדק

ק " סמ0.045
60לשתיל

יישוום בהגמעה מיד לאחר 
ק " סמ0.01בתוספת , השתילה

לשתיל רידומיל גולד
0.010.01*0.01*0.01 (IL)11

נ"רודאו ת

רידומיל גולד נוזלי

 CYPRODINIL +                 
FLUDIOXONIL4

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

1 1 0.010.5

ידביר גם .  ריסוסים לעונה3עד 
קשיונה גדולה

רוסיה

5 פטור

1

פטור5  COPPER HYDROXIDE

 METALAXYL-M 40ק" סמ

7 0.5% - 0.3%
50

0.5 3

.המינון הנמוך לטיפול מניעה

Botrytis cinerea    בוטריטיס

Xanthomonas vesicatoria   גרב בקטרי 

.  ריסוסים לא רצופים בעונה3עד 3
ידביר גם קישיונה גדולה

                     + BOSCALID ר"סיגנום ג
PYRACLOSTROBIN

 גרם75

רב אתרי

A1

Pythium sp.    (מקמקת) פיתיום 
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

11.71.7*0.02*0.030.02אנגליה, אירופי. א.בשטח גלוי7ק" סמQUINOXYFENE140-30 ר"אביר ת

ק" סמ50מ" תש2000אופיר 

ק" סמ100-75מ"אורון ת

מ" ת100טופנקו 
מ"עומר ת

E.O.Sשמן  

JMSשמן קייצי 

ר"איתן ת
ר"חוסן ת

ר"אק ת'קוז
C240.333331.4ר"בליס ג

C330.40.50.50.51.41ר"סיגנום ג

יישום באיוד גרם700'גופרית לאידוי אב

0.4% - 0.8%ר"גופריתר ת

ג" ק3 - 4' אב70גפרביק 

0.75%ר" א80גפרטיב 

ר"הליוגופרית ת
ר"מיקרוטיול ג

ר"סולי ג
ר"לי ת-סולפו

ר"סולפרון ת
ר"סופה ת

 גרם200-300ר"סולפוזול ג

0.4%סולפרון גרגרי

0.75%ר"קואלה ת

 גרם400ר"קומולוס ג

1%7 - 0.5%ר"תיוביט ג

            + VEGETABLE OIL מ"גניקן ת
NEEM OIL0.01פטור0.4%בתוספת משטח אגוז 1%3לא מסווגD0.01D

0.1Dפטורפטורפטורפטור1%7לא מסווגPARAFFINIC OIL דימול שמן

C20.333331.4

C30.20.40.40.30.50.5

60.152220.90.7ק" סמMETRAFENONEB630 ר" ת500ויוואנדו 

0.01D0.01D

1 (CDX)

לא נקבע0.20.2

פטורפטורפטורפטור

פטורפטורפטור

6

0.2

פטור

11 1

0.20.2 (CDX)

פטור

פטור

0.1D

1%

 MINERAL OIL1%3

אין , גבוהות' אין ליישם בטמפ
 14או  (EOS) שבועות 6לרסס 

לפני או אחרי יישום  (JMS)יום 
.תכשירים המכילים גופרית

קנדה, ב"ארה

פטור

0.1D

ק" סמ100

3

 גרם75

גבוהות מחשש ' אין ליישם בטמפ
.לצריבות

 SULFUR3גבוהות מחשש ' אין ליישם בטמפ
.לצריבות

                     + BOSCALID ר"דיסקברי ת
TRIFLOXYSTROBIN

ק" סמ100

פטור  SULFUR
3

3ק" סמ100
שני ישומים בעונה . בהגמעה

טיפול ראשון , בהפרש של חודש
.כחודש משתילה

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

פטורפטור

תכשיר זה מוגבל או אסור  .קנדה
י חלק מהרשתות "בשימוש ע

.האירופאיות

 BOSCALID +                     
PYRACLOSTROBIN

 PENCONAZOLE

A

G1

G1

רב אתרי

רב אתרי

 FLUTRIAFOL

Leveillula (Odiopsis) taurica     קימחונית

.  ריסוסים לא רצופים בעונה3עד 
ידביר גם קישיונה גדולה
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

ר"זאוס ת

ר"מירדור ת

ר"עמיסטר ת

ר"עמיעוז ת

ר"עמירן ת

ר"זאוס ת

ר"מירדור ת

ר"עמיסטר ת

ר"עמיעוז ת

רב אתריTEA TREE OIL מ"טימורקס גולד ת
300-150 

פטורפטורפטור3ק"סמ

פטורפטורפטורפטור1%3לא מסווגHYDROGEN PEROXIDE נ"כיפת ברזל  ת

C20.7233 (CDX)44

G10.50.60.60.51.30.1D

לא נקבע פטורלא נקבע פטורפטורפטורלא מסווג

50פטור555פטוררב אתרי

C3100-750.533333.בהגמעה4ק" סמ

G1501 0.211.בריסוס4ק" סמ (CDX)10.1D

מ"נגב ת

מ"בי ת-נים

נימגארד שמן

שמן, נימטול

פטור0.01D0.01Dפטורלא מסווג

3Aפטור11פטור

0.20.2(IL) 30.050.060.060.05ק" סמ20לא ידועCYFLUFENAMID ש"נץ ת

פטורפטורפטורפטור0.5%3רב אתריBacillus subtilis ר" תASOסרנייד 

0.01D0.01D0.1Dפטורלא ניתן לקבוע התאמה ליעד.בהתאם להוראות שבתווית3 גרםPOLYOXINSH425 מ"פולאר ג

 גרם100'פרלין גר

 גרם20'פרלין סופר גר

0.20.40.40.30.50.5ריסוסי מניעה3 גרםTRIFLOXYSTROBINC320 ר"פלינט ג

3ק" סמPYRIOFENONEB630ר"קאסורי ת
.               יישומים בעונה2עד 

פוגע באוריוס ובמידה חלקית גם 
בפרסימיליס

0.30.3(IL) 0.3*0.01*0.30.01אנגליה, אירופי. א

ר"מיקסבום  ת

4

גבוהות מחשש ' אין ליישם בטמפ3
.לצריבות

0.01D0.01Dפטור

ק" סמ50

פטור1%

0.1D

תכשיר זה מוגבל או אסור  .קנדה
י חלק מהרשתות "בשימוש ע

.האירופאיות

0.01D0.01Dפטור

 AZOXYSTROBIN0.533333

לא ניתן לקבוע התאמה ליעד

 NEEM OIL

עד נגירה1%3מ"נימפר ת

.קנדה7ק" סמ50
FLUOPYRAM +       
TEBUCONAZOLE

לא מסווג

מ"מור א

C3

 AZOXYSTROBIN +           
FLUTRIAFOL

לונה אקספיריאנס 
ר"ת

7
שני ישומים בעונה . בהגמעה

טיפול ראשון , בהפרש של חודש
.כחודש משתילה

ק" סמ150

 POTASSIUM HYDROGEN          
CARBONATE +                             
COPPER SULPHATE

Leveillula (Odiopsis) taurica      קימחונית:      המשך

POLYOXIN BH43בהתאם להוראות שבתווית.

1%7

 יום 21אין לרסס עד . בריסוס
.משתילה

 NEEM OIL +                    
PYRETHRINS 
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEUקנדהב"ארהרוסיהאנגליה
IPM

(MRL)שאריות מרביות מותרות         תכשיר        
Product name

      חומר פעיל     
Active Ingredient

'    מינון לד
או ריכוז 
Rate/Du

ימי המתנה 
 (שוק מקומי)

PHI

           הערות           
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

Agrotis sp.   אגרוטיס

מ"אגרוצלון ת
מ"קונדור ת

נ"אדוכם סופר ת
נ"אדיגן סופר ת

נ" ת510אדירם 
נ" ת510מתמור 

שבוע לפני ) 75ק" סמFLUENSULFONE800 מ"נימיץ ת
(השתילה

אין להשתמש , להדברת נמטודות
.בקרקעות כבדות

0.30.01D0.01D0.7 (CDX)0.70.5אנגליה, אירופי. א

 ליטרDIMETHYL DISULFIDE60-40 מ"פלדין ת
 יום פני 14

השתילה
0.010.01D 0.01D 0.01 (IL)0.1D.להדברת נמטודות ועשביה

SOAP NUT0.1%3 נ"אגוז ת

      POTASSIUM SALT OF 'דה נ-פה-אם
FATTY ACIDS

לשילוב עם פרדיסו או ספרטה 0.5-1%3
סופר

פטורפטורפטורפטור

פטורפטורפטורפטוראבמקטין' לשילוב עם תכPARAFFINIC OIL1%7 שמן, דימול

לא 
 ETHOXYLATEDנ"מחץ תנבדק

POLYDIMETHYLSILOXANE 0.07%לשילוב עם ביוגארד

 ALKYL PHENOXYנ" תBB5משטח 
POLYETHYLENE ETHANOL0.1-0.2%

נ" ת90שטח 
ALKYL PHENOL 
ETHYLENE OXIDE 
CONDENSATE

0.1%

Metschnikowia fructicola0.2%ר"נולי ג
, רסוס עד יומיים לאחר קטיף

לאחר שטיפת הפרי או הברשתו
פטורפטורפטורפטור

Solar sterilization.           חיטוי סולארי

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.י חלק מהרשתות האירופאיות"ע

(IL) 0.01.להדברת נמטודות

0.05 (IL)  METAM SODIUM25-43ליטר 
 יום 14-30

לפני שתילה
להדברת קשיונה וגורמי חולי 

.נופל ולהקמלת הנוף
0.050.10.1 8F

 1,3 - 
DICHLOROPROPENE

 ליטר20-15
 יום 14-30

לפני שתילה
0.010.01*0.01*

.אוגוסט-בחודשים יולי,  יום לפחות30למשך 

0.1D

0.1D

Soil sterilization    חיטוי קרקע

Adjuvants   חומרי עזר/ משטחים 

Post-harvest     לאחר קטיף
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מנגנון 
פעולה

 MoAישראלEU
אנגלי

ה
קנדהב"ארהרוסיה

נ"בומבה ת

נ"ביי ת-בסט

נ" ת15בסטה 

נ" ת20בסטה 

נ"ברנר ת

נ"פאסטר ת

נ"איזיקטול ת

נ"גלייפוגן ת

נ"גלייפוס ת

נ"טייפון ת

נ"ראונדאפ ת

מ"ראונדאפ מקס ג

       -HALOXYFOP-R מ"גלנט סופר ת
METHYL

ה"א1
0.35% - 
0.75%

0.1Dלא נקבע(IL) 0.02*0.01*0.020.01ב"ארה, אנגליה, אירופי. א

          -FLUAZIFOP-P מ" תFדגנול 
BUTYL

ק" סמ50מ'ס 110-5
אין להשתמש בתכשיר 

בחממות
1-non bell(IL) 0.1*0.01*0.10.01ב"ארה,  אנגליה, אירופי. א

0.1-bell   1-
non bell

10.1D(IL) 0.50.50.50.5קנדהק" סמ70-100ה"אCLETHODIM1 מ"חץ סופר ת

       -QUIZALOFOP-P מ"ליאופרד ת
ETHYL

0.1Dלא נקבע(IL) 0.1*0.01*0.10.01ב"ארה,  אנגליה, אירופי. אק" סמ1100-50

מ"סטאר ת

מ"רונסטאר ת

פוקוס אולטרא 
מ"ת

 CYCLOXYDIM1
120-400 

ק"סמ
המינון הנמוך להדברת 

מ" ס10-5עשב עד גובה של 
0.1Dלא נקבע(CDX) 0.2999קנדה, ב"ארה

0.050.05(IL) 0.05*0.01*0.050.01אנגליה, אירופי. אראה פירוט זנים בתויתק" סמ150ה"אש"קCLOMAZONE13 ק"קומנד ת

        הערות         
Remarks

 ביעדים הבאים MRL-ה
נמוך מזה של ישראל

(MRL)שאריות מרביות מותרות 

0.03*0.1D

0.1*0.30.1

לא נקבע 0.03*0.01 (IL)

0.1*

 GLUFOSINATE            
 AMMONIUM

GLYPHOSATE

 OXADIAZON

   תכשיר    
Product name

      חומר פעיל    
 Active Ingredient

 שלב גידול 
Crop stage

שלב עשב 
Weed Stage

' ד/מינון
Rate/Du

10

9

ב"ארה, אירופי. א14

.                    להכנת שטחים
 ימים לפני שתילה3 עד 

 .עלולים לגרום לצריבות
לשימוש ממוקד ומוגבל 

בלבד
1% - 5%

                            .    ב"ארה
תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 

.לחלק מהרשתות האירופאיות

תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש 
.לחלק מהרשתות האירופאיות

הכנת שטחים

קוטלי עשבים מותרים לשימוש בפלפל 

2022-3– המיועד  ליצוא 

ק" סמ350ה"א/ה"קש"ק
עלול . בשדה הפתוח בלבד

.לצרוב

0.1D

0.020.01*0.02 (IL)0.1לא נקבעD 0.05*

2% - 1%0.01

0.1
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