
 קוטלי 
פטריות

אריזה : 1, 5 ליטר

טבלת הוראות שימוש

אריך עדכון: יוני 2017
ת

המחלה הגידול

המינון )ב%( / ריכוז 
מועד  )סמ״ק לדונם(

 אחרון  
לטיפול 

  ) ימים
לפני 

קטיף(

הערות
ריסוס 
לנגירה
)מעל 

 100
ל׳/ד׳(

ריסוס בנפח
נמוך

)עד 100 ל׳/ד׳(

5030חלפתכותנה

757חלפתגזר

בוגירון ינתן בכל טיפול שני לסרוגין עם תכשירים מקבוצה 
אחרת. בנגיעות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע. בנגיעות 
קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע. 

הריסוס - לאחר ההשקייה.

המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים למחלה, כמו: אלפא, 50-7514חלפתתפוח-אדמה
ניקולה, אגריה, רוזוול, ראסט-בורבנק וקוסמוס.

הריסוס נגד סטמפיליום יפחית גם את הנגיעות במחלת 7530סטמפיליוםשום
החילדון.

בצל, עירית, 
בשילוב עם קוטלי תריפסים למניעת ”הלבנת קש״.7530סטמפיליוםבצל ירוק

בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש 50-307אסקוכיטהחימצה
לרסס במינון 50 סמ״ק / ד׳.

עגבניה

עובש עלים 
קמחונית

 100( 0.1%
סמ״ק ל-100 

ליטר מים(
רסס מדי 14-7 יום לפי עוצמת הנגיעות.1007

חלפת
 50( 0.05%

סמ״ק ל-100 
ליטר מים(

507

אבטיח 
7514חלפתלגרעינים

רסס מדי שבוע7521חלפתברוקולי

רסס מדי שבוע5021צרקוספורהסלק

بوچيرون
Bogiron 250 EC

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳ 04 / הצ / 1794

כללי: בוגירון הוא קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי 
שדה, מטע, ירקות ופרחים.

קוטל   פטריות   סיסטמי   להדברת 
חלפת   ומחלות   נוספות 

בגידולים   שונים

מכיל: 250 גרם difenoconazole בליטר

תרכיז מתחלב

בוגירון

G1 :קבוצה
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 קוטלי 
פטריות

אריך עדכון: יוני 2017
ת

תרכיז מתחלב

بوچيرون

טבלת הוראות שימוש

המשך מעמוד קודם:

המחלה הגידול

המינון )ב%( / ריכוז 
מועד  )סמ״ק לדונם(

 אחרון  
לטיפול 

  ) ימים
לפני 

קטיף(

הערות
ריסוס 
לנגירה
)מעל 

 100
ל׳/ד׳(

ריסוס בנפח
נמוך

)עד 100 ל׳/ד׳(

50קמחוןגיפסנית
מומלץ לרסס מדי שבוע. הריסוסים יפחיתו חלפת 

)Alternaria Alternata( בפרחים פתוחים. אין לרסס
בחודשים דצמבר-פברואר.

75-100חלפתציפורן

בזנים: סטפני, טוני אדום, רויאלט, אוולין, סמארטי, קרינה, 
ליאור וברברה.

המינון הנמוך מיועד לטיפולי מניעה, ובעצמות מחלה 
נמוכות.

חלפת פרח השעווה
קמחונית

 50( 0.05%
סמ״ק ל-100 

ליטר מים(
דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים, ובייחוד הפנימיים.50

עין הטווסזית
 60( 0.06%

סמ״ק ל-100 
ליטר מים(

נותנים 3-2 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר ופברואר. 90
הטיפולים ייעשו לאחר המסיק.

גרבשסק
 10( 0.01%

סמ״ק ל-100 
ליטר מים(

14

תפוח

גרב, קמחון 
בזן ענה

0.01%-
 0.02%

)20-10 סמ״ק 
ל-100 ליטר 

מים(

רסס מדי 14-7 יום לפי עוצמת הנגיעות.14
המינון הגבוה - לקמחון.

רקבון בית 
הגרעינים

 20( 0.02%
סמ״ק ל-100 

ליטר מים(
14

יש לשלב עם מרפאן 500 בריכוז 0.25% . יש לתת 3-2 
ריסוסים בזמן הפריחה. הראשון - בתחילת פריחה, ואח״כ - 

כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.

קמחוןגפן
 15( 0.015%

סמ״ק ל-100 
ליטר מים(

רסס בהגיע השריגים לאורך 10-20 ס״מ. בזן קריניאן )ובזנים 45
רגישים אחרים( מקדימים לטפל בהגיע השריגים ל-10 ס״מ.

אפרסק
קמחוןנקטרינה

 20( 0.02%
סמ״ק ל-100 

ליטר מים(
20

בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון 
בפרי.

בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה. הריסוס 
יפחית גם את הנגיעות בחלדון.

חלפתאפרסמון
 50( 0.05%

סמ״ק ל-100 
ליטר מים(

יש לרסס לפני הגשמים.45

Bogiron 250 EC
בוגירון

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
52לפיתוח



 קוטלי 
פטריות

המחלה הגידול

המינון )ב%( / ריכוז 
מועד  )סמ״ק לדונם(

 אחרון  
לטיפול 

  ) ימים
לפני 

קטיף(

הערות
ריסוס 
לנגירה
)מעל 

 100
ל׳/ד׳(

ריסוס בנפח
נמוך

)עד 100 ל׳/ד׳(

תבלינים:
כוסברה, 

שמיר, אורגנו, 
מנטה, 

רוזמרין, 
פטרוזיליה, 

קורנית, בזיל, 
טרגון, רוקולה

צרקוספורה 
50חלפת

14
רסס מדי שבוע

20סלרי עלים

5014קמחוןמרווה

המשך מעמוד קודם:

אריך עדכון: יוני 2017
ת

טבלת הוראות שימוש

שילובים: 
בכותנה ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם אפלורד ת״ר, טלסטאר ת״מ, מוליט ת״ר, מץ׳ ת״מ, ואטברון ת״מ.  

בגזר ניתן לשלבו עם וורטימק ת״מ ומוליט ת״ר.  
בגפן ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם דורסן, דוראון ת״מ, סימבוש ת״מ, טיטאן ת״מ.  

בעגבניה ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם ורטימק ת״מ, טריגרד א״ר, מץ ת״מ ועם מוליט ת״ר.  
בפרחים ניתן לשלב בוגירון עם מוליט ת״ר.  

בחימצה ניתן לשלב בוגירון ת״מ עם דואל גולד ת״מ ועם גאלאנט סופר ת״מ.  
בשאר הגידולים יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.  

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳ 04 / הצ / 1794

תרכיז מתחלב

بوچيرون
Bogiron 250 EC
בוגירון
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