תוכנית הופעת מזיקים ומחלות

פתרונות אגריקה
התאמה פיסיקלית בין תואריות שונות של תכשירי הדברה

שילוב בין

תרכיז מתחלב (ת"מ)

אבקה רטיבה (א"ר)

תרכיז רחיף (ת"ר)

תרכיז נוזלי (ת"נ)

תרכיז מתחלב (ת"מ)

אפשרי

בעייתי

אפשרי

אפשרי

אבקה רטיבה (א"ר)

בעייתי

אפשרי

אפשרי

אפשרי

תרכיז רחיף (ת"ר)

אפשרי

אפשרי

אפשרי

בעייתי

תרכיז נוזלי (ת"נ)

אפשרי

אפשרי

בעייתי

אפשרי

הערות לטבלה:
א .גרגרים רחיפים (ג"ר) מתנהגים בדרך כלל כמו תרכיז רחיף (ת"ר)
ב .בעייתי  -יש לבדוק כל שילוב ושילוב בטנק המרסס ובפומיות (סתימות)
ג .יש להתחשב קודם כל בהנחיות התווית לגבי כל חומר וחומר.
ד .אין הטבלה מתייחסת להתאמה ביולוגית בפעילות החומרים.
סדר הכנסת תואריות חומרי הדברה נפוצות למיכל המרסס:
שם התוארית (ר"ת)

ר"ת באנגלית

סדר הכנסה

שקיות מסיסות במים

WSB

1

גרגרים רחיפים (ג"ר)

WG

2

אבקה רטיבה (א"ר )

WP

3

תרכיז רחיף (ת"ר)

SC

4

תחליב רחיף (ת"י)

SE

5

תחליב שמן במים (ת"ש)

EW

6

תרכיז מתחלב (ת"מ)

EC

7

תרכיז נוזלי (ת"נ)

SL

8

משטחים

AD

9

חומרי הזנה עלוותית

מוצקים

נוזלים

שונות

10

ערך :דורון באום Mixing and associating of plant protection products-
מתוך:
Phytoma no 574 September 2004
’Graham Sanderson - Syngenta - ‘Application Methods

רשימת תואריות (פורמולציות) של חומרים להגנת הצומח
 - AEאל  -ארוסול

 - FSתז  -תרחיף זרים

 - OLשן  -שמן

 - SPאמ  -אבקה מסיסה

 - ABפע  -פתיון גרעינים

 - GAגז  -גאז

 - PAמש  -משחה

 - BTטמ  -טבליות מסיסות

 - CBפמ  -פתיון מרוכז

 - GBפג  -פתיון גרגרי

 - PRפת  -פתילים

 - TCחט  -חומר טכני

 - CSתק  -תרחיף קפסולות

 - GEחג  -חומר משחרר גאז

 - RBפנ  -פתיון

 - ULנז  -נפח זעיר ביותר

 - DPאב  -אבקה

 - GLגל  -ג'ל

 - SACשק

 - WFפתיתים

 - Eתח  -תחליב (אמולסיה)

 - GRג  -גרגרים

 - SCתר  -תרכיז רחיף

 - WGגר  -גרגרים רחיפים

 - ECתמ  -תרכיז מתחלב

 - KNעק  -עירפול קר

 - SEרת  -תחליף רחיף

 - WPאר  -אבקה רטיבה

 - EOתי  -תחליב מים בשמן

 - Lנל  -נוזל

 - SGגמ  -גרגרים מסיסים

 - WSאח  -אבקה רחיפה

 - EWתש  -תחליב שמן במים

 - ODתשמ  -תרחיף שמן

 - SLתנ  -תרכיז נוזלי

 - ZCשתר  -שילוב של תרחיף
קפסולות  CSעם תרכיז רחיף SC
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