ורטימק

קוטלי
חרקים

Vertimec 018 EC

ﭬيرمتيك

תרכיז מתחלב
רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳/98 :הצ1507/

תוחרקים
קוט לאקריו 
אריזה 5 ,1 :ליטר
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טבלת הוראות שימוש
הגידול

מועד טיפול אחרון
(ימים לפני הקטיף)

המזיק

המינון

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50סמ״ק/ד׳  0.05%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳

תריפס קליפורני
מנהרן החממות

 75סמ״ק/ד׳  0.075%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳

מנהרן העורקים

 100סמ״ק/ד׳  0.1%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50סמ״ק/ד׳  0.05%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳ ( 50סמ״ק לכל
 100ליטר)

תריפס קליפורני

 75סמ״ק/ד׳ לפי טיב 0.075%
בנפח מעל  100ל׳/ד׳

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50סמ״ק/ד׳ או  0.05%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳ ( 50סמ״ק לכל
 100ליטר)

מנהרן החממות
מנהרן העורקים

 60סמ״ק/ד׳ או  0.1%בנפח
מעל  60ל׳/ד׳ ( 100סמ״ק לכל
 100ליטר)

אגוזי אדמה
כותנה

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50סמ״ק/ד׳

7

תפוחי-אדמה

מנהרן החממות
מנהרן העורקים

 60סמ״ק/ד׳ או  0.1%בנפח
מעל  60ל׳/ד׳ ( 100סמ״ק לכל
 100ליטר)

7

חרצית,
גיבסנית,
גרברה ,אסטר,
סולידסטר,
פלוקס,
ורוניקה

ורד
צפורן
ליזיאנטוס

מלפפון ,מלון,
כרפס ,צמחי
תבלין ,אבטיח

מחוייבים
לסביבה

מחוייבים
לאיכות

מחוייבים
לבטיחות

מחוייבים
לפיתוח

-

-

הערות

יש להוסיף משטח  BB5בריכוז 0.2%-0.1%
לפי טיב המים ,עד לקבלת צבע ורוד.
נפח תרסיס כנדרש לכיסוי נוף הצמחים,
אך לא פחות מ  50-ל׳/ד׳.

בורדים לא פחות מ  100-ל׳/ד׳.
יש להוסיף משטח  BB5בריכוז 0.2%-0.1%
לפי טיב המים עד לקבלת צבע ורוד.

7
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המשך מעמוד קודם:
טבלת הוראות שימוש
הגידול

המזיק

המינון

מועד טיפול אחרון
(ימים לפני הקטיף)

תות-שדה

אקרית אדומה
אקרית צהובה
תריפס קליפורני

 50סמ״ק/ד׳ או  0.1%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳ ( 100סמ״ק
לכל  100ליטר)

3

אקרית אדומה
אקרית צהובה
אקרית החלודה

 50סמ״ק/ד׳ או  0.05%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳

מנהרן החממות
מנהרן העורקים

 60סמ״ק/ד׳ או  0.1%בנפח
מעל  60ל׳/ד׳ ( 100סמ״ק לכל
 100ליטר)

תפוח

אקרית אדומה
אקרית צהובה
אקרית אירופית

 100( 0.1%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

אגס

אקרית אדומה
אקרית צהובה
פסילת האגס

 75( 0.075%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

אפרסק
נקטרינה

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50( 0.05%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

הדרים
(למעט זני
פומלו)

אקרית החלודה
של ההדר

הדרים
(החלפת זן
ופרדס צעיר)

עש המנהרות
של
ההדר

 30( 0.03%סמ״ק לכל 100
ליטר)

הדרים
(משתלות)

אקרית אדומה
מצויה

 100( 0.1%סמ״ק לכל 100
ליטר)

עגבניה ,חציל

3

 0.06%בנפח תרסיס עד 1000
ל׳/ד׳
(אך לא פחות מ  250-סמ״ק
לד׳)
 0.03%בנפח תרסיס מעל
1000
ל׳/ד׳ ( 30סמ״ק לכל 100
ליטר)

הערות

הריסוס  -בתחילת העונה כאשר רוב
העלווה עדיין צעירה

יש לשלב שמן לבנולה או סיטול
ריכוז .0.5%
7

יש לשלב שמן לבנולה או סיטול בריכוז
.0.5%
-
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המשך מעמוד קודם:
טבלת הוראות שימוש
הגידול

המזיק

המינון

מועד טיפול אחרון
(ימים לפני הקטיף)

הערות

גפן

אקרית הפקע
עש האשכול

 75( 0.075%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

יש לשלב אולטרא-פיין בריכוז .0.5%
אין להוסיף אולטרא-פיין לאחר שלב
הפריחה.

אקרית אדומה
אקרית צהובה

 50סמ״ק/ד׳ או  0.05%בנפח
מעל  100ל׳/ד׳ ( 50סמ״ק לכל
 100ליטר)

מנהרן החממות
טמפ׳ מנהרן
העורקים

 60סמ״ק/ד׳ או  0.1%בנפח
מעל  60ל׳/ד׳ ( 100סמ״ק לכל
 100ליטר)

אקרית העיוותים

 30סמ״ק/ד׳

פלפל

7

בחממה  -אין לרסס בימים חמים שבהם
צפויה טמפ׳ של מעל .29

בשילוב  BB5בריכוז 0.15%

אבוקדו

אקרית האבוקדו

 50( 0.05%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

בתוספת שמן קיצי (לבנולה) בריכוז 1.75%

תמר

אקרית התמר

 100( 0.1%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

בתוספת שמן אולטרא-פיין בריכוז 1%-0.5

זית

אקרית החטטים
של הזית

 50( 0.05%סמ״ק לכל 100
ליטר)

7

בתוספת שמן אולטרא-פיין בריכוז .1%
הריסוס ידביר גם את עש היסמין .מרססים
במטעים צעירים ובמטעים נגועים למניעת
נגיעות בפרי ובעלים.
ריסוס ראשון בתחילת פריחה ,והשני  -מיד
אחרי חנטה כאשר החנטים בגודל ראש
גפרור.

שילובים:
םאופיר,פלינט,רידומי לגול דואקרובט
קע 
במלפפוןניתןלשל בורטימ 
םאופי רוסטרובי
הע 
תשד 
בתו 
םאופי רוסקור
הע 
בעגבני 
םסקור
בפלפ לע 
הע דריכוזש ל 2%
םשמןלבנול 
םע 
בהדרי 
ט 1.5%
תביור 
הדל 
םאוריא 
םפריע 
םנושאי 
םשאינ 
בהדרי 

מחוייבים
לסביבה

מחוייבים
לאיכות

מחוייבים
לבטיחות

מחוייבים
לפיתוח
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