
 קוטלי 
חרקים

טבלת הוראות שימוש

קוטל אקריות וחרקים

מכיל: 18 גרם abamectin בליטר

כללי: אבמקטין הוא מוצר תסיסה של מיקרואורגניזמים של הקרקע. התכשיר חודר לתוך רקמת הצמח 
)טרנסלמינרי( ופעולתו על החרק הינה בעיקר דרך מערכת העיכול. אבמקטין פועל על מערכת העצבים של החרק. 

אבמקטין ממריץ את שחרורו של החומר GABA וקשירתו לתאי העצב. פעולה זו עוצרת את הדחף העצבי ומביאה
לשיתוק מהיר של החרק או האקרית. חרקים ואקריות מאבדים את כושר התנועה שלהם זמן קצר אחרי חשיפה 

לאגרירון. התמותה חלה 4 עד 7 ימים לאחר הריסוס.
מומלץ לרסס אגרירון בשעות הבוקר או הערב והלילה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳ 04/הצ/1777

תרכיז   מתחלב

أچريرون
Agriron 18 EC

אגרירון

אריזה : 1, 5 ליטר

קבוצה: 6

המינון/הגידול
מועד טיפול אחרון המינון/הריכוזהריכוז

הערות)ימים לפני הקטיף(

חרצית,
גפסנית,

גרברה, אסטר,
סולידסטר,

פלוקס,
ורוניקה

אקרית אדומה
50 סמ״ק/ד׳ או 0.05% בנפח מעל 

100 ל׳/ד׳ )50 סמ״ק לכל 100 ליטר 
מים(

-

יש להוסיף משטח BB5 בריכוז
0.1%-0.2% לפי טיב המים, עד לקבלת 

צבע ורוד. נפח תרסיס כנדרש לכיסוי נוף 
הצמחים, אך לא פחות

מ 50 - ל'/ד'.

־תריפס קלי
פורני

מנהרן חממות

75 סמ״ק/ד׳ או 0.075% בנפח מעל 
100 ל׳/ד׳ )75 סמ״ק לכל 100 ליטר 

מים(

־מנהרן עור
קים

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

ליטר מים(

ורד, ציפורן
ליזיאנטוס

50 סמ״ק/ד׳ או 0.05% בנפח מעל אקרית אדומה
בורדים נפח התרסיס לא יהיה-100 ל׳/ד׳ 

פחות מ-100- ל'/ד'. 75 סמ״ק/ד׳ או 0.05% בנפח מעל אקרית אדומה
100 ל׳/ד׳

מלפפון,
מלון, כרפס,

אבטיח

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

7
־מנהרן הח

ממות
־מנהרן העו

רקים

60 סמ״ק/ד׳ או 0.1% בנפח מעל 
60 ל׳/ד׳

 

פלפל,
צמחי תבלין

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

7
בחממה אין לרסס בימים חמים שבהם 

צפויה טמפרטורה מעל �29.

בשילוב BB5 בריכוז 0.15%.

אקרית 
50-30  סמ״ק/ד׳העיוותים

־מנהרן הח
ממות

־מנהרן העו
רקים

60 סמ״ק/ד׳ או 0.1% בנפח מעל 
50 ל׳/ד׳

עגבניה, חציל

אקרית אדומה
אקרית 
החלודה

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

3 ־מנהרן הח
ממות

־מנהרן העו
רקים

60 סמ״ק/ד׳ או 0.1% בנפח מעל 
60 ל׳/ד׳

 מחוייבים
לסביבה

 מחוייבים
לבטיחות

 מחוייבים
לאיכות

 מחוייבים
84לפיתוח



 קוטלי 
חרקים

המשך מעמוד קודם:

שילובים: 
במלפפון ניתן לשלב אגרירון עם אופיר, רידומיל גולד MZ, נימגארד ואקרובט.  

בתות-שדה עם אופיר וסטרובי.  
בעגבניה עם אופיר, סקור ונימגארד.  

בפלפל עם סקור ונימגארד.  
בהדרים שמן לבנולה עד 2%.  

בהדרים שאינם נושאי פרי אוריאה דלת ביורט 1.5%.  
בחציל, באבטיח ובמלון עם פלינט ונימגארד.  

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס׳ 04/הצ/1777

תרכיז   מתחלב

أچريرون
Agriron 18 EC

אגרירון

המינון/הגידול
מועד טיפול אחרון המינון/הריכוזהריכוז

הערות)ימים לפני הקטיף(

תפוחי-אדמה

־מנהרן הח
ממות

־מנהרן העו
רקים

60 סמ״ק/ד׳ או 0.1% בנפח מעל 
607 ל׳/ד׳

תות-שדה
אקרית אדומה

־תריפס קלי
פורני

50 סמ״ק/ד׳ או 0.05% בנפח מעל 
1003 ל׳/ד׳

אגוזי אדמה,
507 סמ״ק/דאקרית אדומהכותנה

תפוח

אקרית אדומה
אקרית צהובה

אקרית 
אירופית

הריסוס בתחילת העונה כאשר רוב העלווה 0.1%7 
עדיין צעירה. בשילוב BB5 בריכוז 0.15%.

אקרית אבוקדו
בתוספת שמן קיצי )לבנולה( בריכוז 0.05%7.1.75% האבוקדו

תמר
אקרית 
הקורים

של התמר
בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז0.1%7 

.1%-0.5%

זית
אקרית 

החטטים
של הזית

בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז0.05%7 
.1%-0.5%

אגס
אקרית אדומה
אקרית צהובה
פסילת האגס

 0.075%7

אפרסק,
נקטרינה

אקרית אדומה
0.05%7 אקרית צהובה

הדרים )למעט 
זני פומלו(

אקרית 
החלודה

של ההדר

130 סמ״ק/ד׳ נפח תרסיס במפוח 
עד 300 ל׳/ד׳ 

0.06% בנפח תרסיס 1000-350 
ל׳/ד׳

אך לא פחות מ -250 סמ"ק/ד'.
0.03% בנפח תרסיס מעל 1000 

ל'/ד'

7
אין לתת יותר מריסוס אחד בעונה כנגד 

אקרית החלודה.
יש לשלב שמן לבנולה בריכוז 0.5%.

הדרים )החלפת 
זן ופרדס צעיר(

עש המנהרות 
0.03% של ההדר

הדרים
)משתלות(

אקרית אדומה 
-0.1% מצויה

אקרית הפקעגפן
0.075%7עש האשכול

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

הפריחה.
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