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מינון  ) סמ " ק / ד '( 
ריסוס   בנפח  

 קטן

טיפול   אחרון   
לפני   קטיף  

) ימים ( 
הערות

-40-הליוטיסכותנה

407-אקרית   העיוותיםפלפל

עגבניה
עש   הפקעות ,  הליוטיס , 

 אקרית   החלודה ,  פלוזיה , 
 טוטה   אבסולוטה

-407

תירס מתוק

נובר   התירס   האירופי ,   
 לפיגמה

-

60

7
40

במידה   וקיים   חשש   להמצאות  
 נובר   התירס   האירופי   יש   לרסס  

 ב - 60   סמ " ק / ד '. 
הליוטיס

כרוב, כרובית

עש   הכרוב ,  עש   לב   הכרוב , 
- תריפס   הטבק , 

40
7

60 פרודניה

607-פרודניהסלרי, חסה

עש   הפקעות ,  לפיגמה , תפוח אדמה
607- פלוזיה

ורד   בזנים :    מרצדס ,  אמור , 
 פרסקו ,  ג ' ז ,  יגואר ,  פירסט -

 רד ,  פרופיטה ,  כרמן , 
 תמרה 

פרודניה ,  פלוזיה ,  לפיגמה   
  60 (    0.06%

 סמ " ק   ל - 100  
 ליטר   מים ( 

ניתן   לריסוס   גם   במערפל  -60
)" פוגר "(  קר . 

כללי: פרוקליים   הינו   תוצר   טבעי   של   מיקרואורגניזם   בקרקע .  התכשיר   נספג   ברקמות   הצמח   ונקלט   ע " י   הזחלים  
 בעיקר   דרך   מערכת   העיכול .  כל   החומר   הנותר   מחוץ   לרקמת   העלה   מתפרק   תוך   מספר   שעות .  מנגנון   הפעולה   של  

 אממקטין   בנזואט  ) פרוקליים (  להדברת   חרקים   הינו   יחודי   ואיננו   דומה   לזה   של   כל   קוטל   חרקים   אחר .  אממקטין  
 בנזואט   משפיע   על   מערכת   העצבים   של   החרק ,  כתוצאה   מכך   מאבד   החרק   את   כושר   האכילה   מיד   לאחר   חשיפתו  

 לחומר .  התמותה   מתרחשת   2-5   ימים   לאחר   האכילה .  החומר   רעיל   לדבורים   במגע   ישיר   בלבד ,  מרגע   חדירתו   לצמח  
 והתפרקות   השאריות ,  פרוקליים   אינו   רעיל   עוד   לדבורים .  החומר   רעיל   לדגים . 

מיני   חרקים   אחדים  ) ובהם   עש   הכרוב (  באזורים   מסויימים   פיתחו   עמידות   חלקית   לפרוקליים .  במקרה   כזה   לא   ידביר  
 פרוקליים   אותם   חרקים   שפיתחו   עמידות .  אין   לרסס   בתכשיר   במקומות   בהם   התפתחה   עמידות . 

מכיל :  19.2   גרם emamectin benzoate בליטר

אריזה: 1, 5 ליטר

להדברת   זחלי   עשים ,  אקריות  
 ותריפסים   בירקות ,  כותנה ,  גפן , 

 תבלינים ,  עצי   אורן   ופרחים
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ריכוז   ב -%  המזיק הגידול
בריסוס   לנגירה 

מינון  ) סמ " ק / ד '( 
ריסוס   בנפח  

 קטן

טיפול   אחרון   
לפני   קטיף  

) ימים ( 
הערות

יש   להוסיף   נימגארד   בריכוז   1%  607תריפס   הטבקבצל ירוק, עירית
 או   שמן   סיטול    0.5% .

תבלינים:
607אקרית העיוותיםריחן )בזיל(

מנטה, מרווה, רוזמרין, 
קורנית, טרגון, רוקט, 

מיזונה, תרד, עלי סלק 
)צ'ארד( עלי סלק אדום רד 

צ'ארד ובולס בלד( ועלי 
תת סוי 

-----------------------
שמיר, פטרוזיליה, רוקולה, 

כוסברה

פרודניה,  פלוסיה ,  לפיגמה , 
60עש הרקפת

7

3

פרחים: אסטר, ארליה, 
אספרגוס וירגטוס, 

גרברה, גודטיה, 
היפריקום, חרצית, 

ליזיאנטוס,  לימוניום, 
סולידגו, פוטיניה, 

פיטוספורום, מטריקריה, 
פלוקס, כלנית, גיפסנית 
בזנים: פרפקטה, מיליון 

סטארס(

פרודניה ,  לפיגמה , פלוזיה
  60 (    0.06%

 סמ " ק   ל - 100  
 ליטר   מים ( 

60-

607-פרודניהתות שדה

-תהלוכן האורןאורן

הזרקה לגזע: 
במינון 1 סמ"ק 

לכל 1 ס"מ 
קוטר גזע

-

 יש לקדוח חורים בהיקף גזע העץ 
בקוטר של  1 ס"מ, בעומק של כ-7 
ס"מ , בזווית של  45 מעלות כלפי 

מטה, בגובה 60-40 ס"מ  מהקרקע, 
ובמרחקים שווים ביניהם. לכל חור  

יש להזריק כ-5 סמ"ק מהחומר. 
יש לחשב  את כמות החומר לעץ, 
ולפי זה את מספר החורים הנדרש.

 עש המשמש )אנרסיה(אפרסק, משמש

0.04% -
 0.06%   

)60-40 ס״מק 
ל-100 ליטר(

-14

להדברת זחלים באמירי הצימוח 
יש לרסס  מיד עם גילוי נבירות 

הזחלים בקצות הצימוח. להדברת 
זחלים בפרי יש לרסס עם גילוי 

הנבירות הראשונות בפרי.

  תריפס הטבקנקטרינה
  60 (    0.06%

 סמ " ק   ל - 100  
 ליטר   מים ( 

-14

 למניעת פגיעה בדבורים 
מרססים בלילה,  החל מ-10% 

פריחה ועד סופה מדי 7-4 ימים 
בהתאם להתקדמות הפריחה.

טבלת הוראות שימוש

המשך מדף קודם:

רשיון   השירותים   להגנת   הצומח   מס ':    98 / הצ /1508 

תרכיז   מתחלב

پروكاليم
Proclaim 019 EC

פרוקליים

שילובים: 
ניתן   לשלב   פרוקליים   ת " מ   עם   אופיר   2000   ת " ש   ורידומיל   גולד   ג " ר   בעגבניה ,  ורד   וגפסנית .  
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