
תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

אבטיח
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

קומולוס, אופיר, קוליס, ויואנדוקמחון

בליססקורבוגירוןחלפת

מזיקים

כנימת עש 
הטבק

אקטרה, מוסקיטון

מוליטפלוסיה

אקריות 
אדומות

ורטימק, אגרירון

שמן סיטול

אקטרה, צ׳סכנימות עלה

קוטלי עשבים

קודל רילקסעשבים
גולד

גליל + גאלופהכנת שטחים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

אבוקדו
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

מודד האבוקדו 
דיפל + ביו-וואט)בוארמיה(

ורטימק, אגרירוןאקרית האבוקדו

דיפל + ביו-וואטעש קליפת ההדר

קוטלי עשבים

גאלופ, גלילעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
4לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

אגוזי אדמה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פולירון, בליסצרקוספורה

מזיקים

אקריות 
ורטימק, אגרירוןאדומות

מץ׳פרודניה

דוריבומלדרה

קוטלי עשבים

עשבים
דואל גולד, פולסאר, 

פרונטייר אופטימה, פולסאר 
אולטרה

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

אגס
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

קפיטן, דלןגרב

מזיקים

 דור-און, מץ׳, דנים, דוריבועש התפוח

דנים, דור-און, מוליטסס הנמר

אקטרה, דוריבו, ציקדות
מוסקיטון

פסילת האגס
אקטרה, ורטימק, אגרירון

שמן סיטול

אקטרהאפנוסטיגמה באגס

קוטלי עשבים

טנדוסגאלופגלילעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

אגריג׳יבהגברת חנטה באגס

רגאליסעיצוב העץ

מקסלהגדלת פרי
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

אפרסמון
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

חלפת בפרי 
סקור, בוגירוןהאפרסמון

מזיקים

דיפל DFדיפל DFעש קליפת ההדר

אקטרהציקדות

מוסקיטוןתריפס אדום

שונות

אגריג׳יבמניעת נשירת הפרי

אגריג׳יבדחיית הבשלת הפרי

אפרסק
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופיר, קוליס, סקור, קומולוסקמחון

פולירוןחלדון

דלן, קפיטןסלסול עלים

רודיוןסוויץ׳ריזופוס, מוניליה

סקולארמחלות אחר קטיף

מזיקים

אקטרה, דוריבו, מוסקיטוןציקדות

 אנרסיה
פרוקליים, דנים, דוריבו)עש המשמש(

 דוריבוקפנודיס

קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טנדוסעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
6לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

בטטה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

 דוריבודוריבו                          מלדרה

מוליט, מץ׳, דניםפרודניה

דנים, מוליטפלוסיה

דניםלפיגמה

דניםהליותיס

בצל
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בוגירון, בליס, פולירוןסטמפיליום

רידומיל גולד נחושת, פוספירון, כשותית הבצל
רידומיל גולד MZ, קאבריו, בליס

קוטלי עשבים

גלילעשבים

שונות

טרופוסטרופוסדישון עלוותי  

בננות
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

אקטרהכנימות עלה

קוטלי עשבים

גלילעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל  
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלותירקות
פתרונות אגריקה

תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

גזר
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בוגירון, קוליס, רודיון, חלפת
סקור, בוגירון, בליס, קוליס, רודיוןבליס

כתמים 
שקועים

 MZ רידומיל גולד
רידומיל גולד MZ, רידומיל גולד נוזלירידומיל גולד נוזלי

אופיר, קוליס, בליסאופיר, קוליס, בליסקמחון

סוויץ׳, רודיוןסוויץ׳, רודיוןקישיוניה

מחלות אחר 
טקטו, רודיוןאסיף

מזיקים

אקטרהאקטרהפסילת הגזר

מץ’, דנים, דוריבופרודניה

טרוויגונמטודות עפצים

שונות

טרופוסטרופוסדישון עלוותי  

גפן
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות
אופיר, פולירון, קוליס, קומולוס, ויואנדו, סקורקמחון

קפיטןזרוע מתה

רידומיל גולד נחושת, אקרובט, פוספירון, קאבריו, כשותית
בליס, צ׳אמפ פלו

בליס, סוויץ׳, רודיוןרקבון האשכול
מזיקים

דיפל DFעש קליפת ההדר
דיפל, דנים, דור-און, דוריבו, ורטימק, אגרירוןעש האשכול

אקרית הפקע
נירון

אגרירון, ורטימק

אקטרה, ציקדות
מוסקיטון, דוריבו

דוראוןזבוב התסיסה
 אקטרה, דור-אוןכנימות קמחיות

מוליטפארופטה 
קוטלי עשבים

גאלופ, גלילעשבים
שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

ביבי 5 עם דורמקס שיפור התעוררות
דורסי

הגדלת גרגר
אגריג׳יב עם ביבי 5ודילול

הגברת צבע אדום 
פרוטוןבזני מאכל אדומים

נאנובץמחסורי אבץ

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
8לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

הדרים
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פוספירון, צ׳אמפ פלורקבון חום

רודיון, בליס, פוספירוןחלפת

מחלות 
שלאחר קטיף

סקולאר, טקטו, 
סקולאר, טקטו, תיאבנדזולתיבנדזול

רידומיל גולד נוזליפיטופטורה

מזיקים

אקרית 
החלודה

נירון, 
אגרירון, ורטימק עם BB5, קומולוס

קומולוס

אקרית 
מסאי מסאיארגמנית

דוראוןדוראוןכנימות רכות

כנימות 
אקטרה, דוראון, מוסקיטוןקמחיות

עש המנהרות 
אגרירון, מוסקיטוןורטימקאקטרהדוריבושל ההדר

צ'סצ'ס, מוסקיטוןכנימות עלה

קוטלי עשבים

גליל, גאלופ, טנדוסגליל, גאלופ, טנדוסעשבים

שונות

ביבי 5 )עם גפרת אשלגן או ריסוסי הזנה
נאנובץחנקת אבץ(

סקווסטרןמחסורי ברזל

סקווסטרןצמצום קמטת

אגריג׳יבהגברת חנטה

הארכת עונת 
אגריג׳יבהקטיף

שמירת פרי 
אגריג׳יבבאיסום

מגדילון סופרהגדלת פרי 

אלפארוןדילול פרי
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

זית
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

צ׳אמפ בוגירוןסקורבוגירוןסקורעין הטווס
פלו

מזיקים

אקרית 
החטטים של 

הזיתים

אגרירוןקומולוס, ורטימק

ורמיטק

דור-אוןמוליטסס הנמר

קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טנדוסעשבים

שונות

אלפארוןדילול פרי

חיטה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פולירוןספטוריה, חלדון

קוטלי עשבים

טופיק, אקסיאלאמבראמבר, אקסיאל, טופיקעשבים

חימצה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בוגירון, אסקוכיטה
בליס, פולירון

פוספירון, רידומיל גולד MZכשותית

קוטלי עשבים

רילקס, דואל גולדעשבים
רילקס, 
דואל 
גולד 

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
10לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

חמניות
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פולירוןחילדון

קימחון

קוטלי עשבים

עשבים
דואל-גולד

גליל

חסה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

רידומיל גולד MZ, קאבריוכשותית

סוויץ'קשיוניה

מזיקים

מץ׳, פרוקלייםפרודניה

חיפושית 
אקטרהפרעושית

אקטרהכנימות עלה

פרוקליים, תריפסים
אקטרה

חציל
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופיר, בליס, קומולוסאופיר, בליס, קומולוסקימחונית

סוויץסוויץ׳, רודיוןבוטריטיס

סוויץ׳, רודיוןקישיוניה

מזיקים

כנימת עש 
אקטרה, מוסקיטוןהטבק

מוליטעש הפקעות

אקטרהכנימות עלה

פרודניה, 
דנים, מוליטלפיגמה, פלוסיה

ורטימקזבובי מנהרות
ורטימק, אגרירוןאגרירון

מסאי, ורטימק, אגרירוןאקריות
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

כותנה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בוגירוןחלפת

מזיקים

ורטימק, אגרירוןאקריות אדומות

מץ׳פרודניה

פרוקליים, דוריבו, דניםהליוטיס

מוסקיטוןכנימת עש הטבק

קוטלי עשבים

אנווקגאלופעשבים

שונות

ביבי 5 עם מג או דרופשילוך

כרוביים
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

רידומיל גולד MZ, כשותית
קאבריו

רידומיל חלדון לבן
MZ גולד

פולירוןחלפת
רודיוןבוגירוןסקור

פולירון

מזיקים

פרוקליים, דנים, דוריבועש הכרוב

עש לב הכרוב, 
פרוקליים, מץ׳, דנים, דוריבופרודניה

אקטרה, צ'סאקטרה, צ'סכנימות עלה

אקטרה, פרוקלייםתריפסים

אקטרהכנימת עש הטבק

חיפושיות 
אקטרהפרעושיות

קוטלי עשבים

גלילעשבים

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
12לפיתוח



קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

תואריות )פורמולציות(
של תכשירים להגנת הצומח

מלון 
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

כשותית
קאבריו, רידומיל גולד 

MZ, אקרובט, פוספירון, 
רבוס

 
אקרובט, קאבריו, 

 פוספירון, רבוס
MZ רידומיל גולד

קומולוס, אופיר, קוליס, ויואנדו, קמחון
בליס

קומולוס, אופיר, 
קוליס, ויואנדו

מזיקים

כנימת עש 
אקטרה, מוסקיטוןהטבק

פלוסיה, 
פרודניה, 

לפיגמה
מוליט

צ׳סאקטרהכנימות עלה

ורטימק, אגרירוןאקריות אדומות

ורטימק, אגרירוןורטימק, אגרירוןזבובי מנהרות

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

מלפפון
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקולארסקולארפוזאריום

בוטריטיס
סוויץ׳, רודיון

סוויץ׳

קישיוניה

קאבריו, רידומיל גולד כשותית
 MZ, אקרובט, פוספירון

אקרובט, קאבריו, 
 פוספירון

MZ רידומיל גולד

קומולוס, אופיר, קומולוס, אופיר, קוליס, ויואנדו,קמחון
קוליס, ויואנדו

רידומיל גולד נוזלי מקמקת )פתיום(

מזיקים

כנימת עש 
אקטרההטבק

אקטרהכנימות עלה

ורטימק, מסאי, אגרירון, שמן סיטולאקריות אדומות

ורטימק, אגרירון אקרית העיוותים

ורטימק, אגרירוןורטימק, אגרירוןזבובי מנהרות

טרוויגונמטודות עפצים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

מנגו
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

ויואנדו, אופיר, קמחון המנגו
קוליס, קומולוס

השחרה בקטריאלית 
צ׳אמפ צ׳אמפ פלובמנגו

פלו

מזיקים

אקטרהכנימה רכה

קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טנדוסעשבים

שונות

סקווסטרןמחוסרי ברזל

משמש
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

קוליסקמחון

פולירוןחלדון

פולירוןמוניליה

דלןקורינאום

רודיוןסוויץ׳ריזופוס

מזיקים

פרוקליים, דנים, דוריבואנרסיה )עש המשמש(

דוריבוציקדות

דוריבוקפנודיס

קוטלי עשבים

גאלופ, טנדוסעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
14לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

נקטרינה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופיר, קוליס, סקורקמחון

פולירוןחלדון

דלן, קפיטןסלסול עלים

רודיוןסוויץ׳ריזופוס, מוניליה

סקולארמחלות אחר קטיף

מזיקים

אקטרה, דוריבו, מוסקיטוןציקדות

 אנרסיה
פרוקליים, דוריבו)עש המשמש(

 דוריבוקפנודיס

קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טנדוסעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

נאנובץמחסורי אבץ

סלרי )כרפס(
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פולירוןספטוריה

 פולירון, סקורצרקוספורה

מזיקים

מץ׳, פרוקליים, מוליטפרודניה

אגרירון, ורטימקורטימקאגרירוןזבוב המנהרות

צ׳סכנימות עלה

אגרירון, ורטימקאקריות

שונות

אגריג׳יבהגדלת היבול
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

עגבניות
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

אקטרה, מוסקיטוןכנימת עש הטבק

ורטימק, אגרירון, מסאי, שמן סיטולאקריות אדומות

ורטימק, אגרירוןורטימק, אגרירוןזבובי מנהרות

אקטרהכנימות עלה

מץ’, פרוקליים, מוליט, דנים, דוריבופלוסיה

מץ׳, פרוקליים, דנים, דוריבולפיגמה, פרודניה

טרוויגונמטודות העפצים

ורטימק, פרוקליים, קומולוס, אגרירוןאקרית החלודה

פרוקליים, דנים, דוריבוטוטה אבסולוטה

מוליט, עש הפקעות
פרוקליים

מחלות

סוויץ׳, סוויץ׳, רודיון, בליסבוטריטיס
רודיון

קומולוס, אופיר, בליסאופירקימחונית

סקור, בוגירון, פולירון, חלפת
סקוררודיון

סקורבליספולירוןבוגירוןסקורעובש עלים

רידומיל גולד MZ, אקרובט, סיני, רבוסכמשון

קוטלי עשבים

גלילעשבים

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

טרופוסדישון עלוותי

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
16לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

פלפל
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

אקטרהכנימת עש הטבק

ורטימק, מסאי, אגרירוןורטימק, מסאי, אגרירוןאקריות אדומות

ורטימק, פרוקליים, אגרירוןאקרית העיוותים

אקטרה, צ׳סאקטרה, צ׳סכנימות עלה

טרוויגונמטודות העפצים

אגרירוןזבוב המנהרות

דנים )במבנים סגורים(תריפסים

מץ׳, דנים, דוריבו, מוליטפרודניה, לפיגמה

מחלות

אופיר, בליס, קומולוסאופיר, בליס, קומולוסקימחונית

סוויץ׳, רודיוןבוטריטיס

רידומיל גולד נוזלירידומיל גולד נוזלימקמקת )פיתיום(

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

טרופוסדישון עלוותי

פרחים
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופיראופירקמחון

רידומיל גולד MZרידומיל גולד MZכשותית

קימחונית 
אופיר, בוגירון, סקורפרח השעווה

קשיוניה 
סוויץ׳גדולה

סוויץ׳סוויץ׳, רודיון, בליסבוטריטיס

פולירוןסקור, בוגירוןבוגירון, סקורחלפת

שמן סיטולזבוב המנהרות

שמן סיטולאקרית אדומה

מזיקים

פרודניה, 
מץ׳, פרוקליים, מוליטלפיגמה

אגרירון, ורטימק, מסאיאגרירון, ורטימק, מסאיאקריות

אקטרהאקטרהכנימות עלה

כנימת עש 
אקטרההטבק

שונות

סקווסטרןמחסורי ברזל

הארכת 
אגריג׳יבאגריג׳יבהגבעול
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות 126

קטניות למספוא )אפונה, בקיה, תלתן, אספסת(
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פוספירון, רידומיל גולד MZכשותית

מוליטפרודניה

קומולוסקמחון

קוטלי עשבים

פולסאר, פולסאר אולטרה, רילקסעשבים

קיווי
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקולראחר קטיף

קוטלי עשבים

גלילעשבים

שונות

סקווסטרןמחוסרי ברזל

קינרס )ארטישוק(
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

מץ׳ פרודניה, לפיגמה

מוליטפלוסיה, פרודניה

קוטלי עשבים

גלילעשבים

שונות

אגריג׳יבהקדמת היבול

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
18לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

רימון
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

אקטרהכנימות עלה

אקטרהכנימות קמחיות

דיפל + ביו-וואט, דניםעש התפוח המדומה

דוריבו, דניםכחליל הרימון

מחלות

סקולאראחר קטיף
קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טנדוס עשבים

שונות

ננובץמניעת מחסורי אבץ

סקווסטרןמניעת מחוסרי ברזל

שום
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בוגירון, בליס, פולירוןסטמפיליום

פולירוןחלדון השום

שזיף
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

פולירוןחילדון

מזיקים

אקטרה, דוריבוציקדות

מוליטעש האשכול

עש המשמש 
דוריבו)אנרסיה(

דוריבוקפנודיס

קוטלי עשבים

טנדוסגלילגאלופעשבים

שונות

BM 86הגדלת פרי

סקווסטרןמחסורי ברזל

רגאליסריסון צימוח
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

שסק
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

בוגירון, סקורגרב השסק

שונות

סקווסטרןמחוסרי ברזל

שעועית
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

אקטרהכנימת עש הטבק

 מוליט, דניםפלוסיה

מץ׳, מוליט, דניםפרודניה

קוטלי עשבים

דואל גולד, פולסאר, רילקסעשבים

שטחי בור ויערות
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

 מזיקים

דיפל DFפרוקלייםתהלוכן האורן

קוטלי עשבים

גאלופ, גליל, טריבל, טנדוסעשבים

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
20לפיתוח



תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

שקד
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

קפיטן, בליסאנטרקנוז

פולירוןחלדון

פולירוןמוניליה

פולירוןפוליסטיגמה

דלןסלסול עלים

בליסחלפת )כתמי עלים(

מזיקים

אקטרה, דוריבוציקדות

דוריבו, דנים, מוסקיטוןאנרסיה )עש המשמש(

דוריבואקטרהכנימות עלה

 דוריבוקפנודיס

קוטלי עשבים

גלילגאלופעשבים

שונות

נאנובץמניעת מחסורי אבץ

תבלינים
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופירקמחון

רידומיל גולד MZאקרובטכשותית

סוויץ׳בוטריטיס

בוגירון, סקור, רבוסצרקוספורה

מזיקים

מץ׳, פרוקלייםפרודניה

אגרירון, ורטימקאקריות

אקטרהכנימת עש הטבק

אקטרה, צ׳סכנימות עלה

 פרוקלייםתריפסים

קאבריוכשותית הבזיל
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

תות שדה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

אופיר, קוליס, אופיר, קוליס, ויואנדוקמחון
ויואנדו

פיטופטורה
רידומיל 

גולד 
נוזלי

רודיון, סוויץ׳בוטריטיס

רודיון, סוויץ׳ריזופוס

מזיקים

אקריות 
מסאיורטימקאגרירוןורטימקמסאיאדומות

אקטרה, צ׳סכנימות עלה

מץ׳, פרוקליים, פרודניה
דנים

דיפלעש הרקפת

קוטלי עשבים

גלילגלילעשבים

שונות

טרופוסטרופוסדישון עלוותי

תירס
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

מץ׳, דניםלפיגמה

פרוקליים, דניםהליוטיס

פרוקליים, מוליטנובר התירס

קוטלי עשבים

גאלופגאלופעשבים

דואל-גולד

טנדוס

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
22לפיתוח



קוטלי חרקים

קוטלי פטריות

קוטלי עשבים

שונות

תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

תפוח
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

קמחון 
 קוליס, אופיר, ויואנדו

קומולוס

קפיטן, דלן , סקור, בוגירוןגרב

סקור, בוגירוןרקבון בית הגרעינים

מזיקים

 דור-און, מץ׳, דנים, דוריבועש התפוח

דנים, דור-און, מוליטסס הנמר

אקטרה, מוסקיטוןכנימות עלה

נירון, ורטימק, מסאיאקריות

אקטרה, דוריבו, ציקדות
מוסקיטון

אקטרהכנימת הדם

קוטלי עשבים

טנדוסגאלופגלילעשבים

שונות

נאנובץמחסורי אבץ

סקווסטרןמחסורי ברזל

שיפור התעוררות 
בתפוח

ביבי 5 עם חנקת 
אשלגן

אלפארוןמניעת נשירת פרי

מקסל, דילול פרי
אגריטון

רגאליסעיצוב העץ

מקסלהגדלת פרי

תמר
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מזיקים

מוליטעש התמר הקטן

אגרירון, ורטימקאקרית פרי התמר

ואפרומייטחיפושית התסיסה

חדקונית הדקל 
פרוקלייםהאדומה

קוטלי עשבים

טנדוסגאלופעשבים
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תוכנית הופעת מזיקים ומחלות
פתרונות אגריקה

מחלות

שונות

קוטלי עשבים

תפוחי אדמה
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מחלות

סקור, בליס, חלפת
בוגירון

סקור, בליס, בוגירון

אקרובט+, רבוס, אקרובט, רבוס+, קאבריו+, סיני כמשון
סיני

מזיקים

ורטימק, אגרירוןורטימק, אגרירוןזבובי מנהרות

פרוקליים, מץ׳, עש הפקעות
מוליט

מץ’, דנים, דוריבופרודניה, לפיגמה

אקטרה, צ׳סאקטרה, צ׳סכנימות עלה

ורטימק, אגרירוןורטימק, אגרירוןאקרית העיוותים

ורטימק, אגרירוןאקריות אדומות

שונות

טרופוסטרופוסדישון עלוותי

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
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תואריות )פורמולציות(
של תכשירים להגנת הצומח

התאמה פיסיקלית בין תואריות שונות של תכשירי הדברה

תרכיז נוזלי )ת"נ(תרכיז רחיף )ת"ר(אבקה רטיבה )א"ר(תרכיז מתחלב )ת"מ(שילוב בין

אפשריאפשריבעייתיאפשריתרכיז מתחלב )ת"מ(

אפשריאפשריאפשריבעייתיאבקה רטיבה  )א"ר(

בעייתיאפשריאפשריאפשריתרכיז רחיף )ת"ר(

אפשריבעייתיאפשריאפשריתרכיז נוזלי )ת"נ(

רשימת תואריות )פורמולציות( של חומרים להגנת הצומח

SP - אמ - אבקה מסיסהOL - שן - שמןFS - תז - תרחיף זריםAE - אל - ארוסול

BT - טמ - טבליות מסיסותPA - מש - משחהGA - גז - גאזAB - פע - פתיון גרעינים

TC - חט - חומר טכניPR - פת - פתיליםGB - פג - פתיון גרגריCB - פמ - פתיון מרוכז

UL - נז - נפח זעיר ביותרRB - פנ - פתיוןGE - חג - חומר משחרר גאזCS - תק - תרחיף קפסולות

WF - פתיתיםSAC - שקGL - גל - ג'לDP - אב - אבקה

WG - גר - גרגרים רחיפיםSC - תר - תרכיז רחיףGR - ג - גרגריםE - תח - תחליב )אמולסיה(

WP - אר - אבקה רטיבהSE - רת - תחליף רחיףKN - עק - עירפול קרEC - תמ - תרכיז מתחלב

WS - אח - אבקה רחיפהSG - גמ - גרגרים מסיסיםL - נל - נוזלEO - תי - תחליב מים בשמן

ZC - שתר - שילוב של תרחיף SL - תנ - תרכיז נוזליOD - תשמ - תרחיף שמןEW - תש - תחליב שמן במים 
SC עם תרכיז רחיף CS קפסולות

סדר הכנסת תואריות חומרי הדברה נפוצות למיכל המרסס:

סדר הכנסהר"ת באנגליתשם התוארית )ר"ת(

WSB1שקיות מסיסות במים

מוצקים WG2גרגרים רחיפים )ג"ר(

WP3אבקה רטיבה )א"ר (

SC 4תרכיז רחיף )ת"ר(

נוזלים

SE5תחליב רחיף )ת"י(

EW6תחליב שמן במים )ת"ש(

EC7תרכיז מתחלב )ת"מ(

SL8תרכיז נוזלי )ת"נ(

AD9משטחים

שונות10חומרי הזנה עלוותית

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

ערך: דורון באום
מתוך: 

Mixing and associating of plant protection products
Phytoma no 574 September 2004
Graham Sanderson - Syngenta - ‘Application Methods’ 
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 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
26לפיתוח

רשימות


