פתרונות אדמה מכתשים לפגעים בתפוח
משתפים פעולה לאורך כל השנה עם הפתרונות של אדמה מכתשים שלב אחר שלב

בגרות וכניסה
לתרדמת

פרי בשל
וקטיף
מאבריק

פרי לפני
הבשלה
טאקומי,
ווליום טרגו ,דנים פיט

הופעת תפרחת
ופריחה

התפתחות
עלים

בצבוץ
ירוק

קורמורן

רימון  ,10אינסיגר

צ'קמייט
עש תפוח

מאבריק

שלב צמיחה/
פגע
עש תפוח
זבוב פירות

מטאור ,אפולו

אקריות
קוהינור
אופיר  ,2000בנלוס ,מרפאן

וינטו ,נמרוד ,אופיר  ,2000סיסטאן
אורטיבה טופ (רק בזן פינק ליידי)
אמינופיליק ,אלבר סופר ,ברנר ,אוקסיפסט ,רגלון

כנימת דם
גרב
קימחון
ריקבון
הקליפה
עשבים

עש תפוח
אינסגר

W.G

מכילFenoxycarb 25% :

קוטל את החרקים הרגישים לו על ידי שיבוש תהליכי הגדילה ,מניעת
המעבר לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים.

דנים פיט W.G
מכיל  2חומרים פעילים משתי קבוצות כימיות שונות להגברת יעילות
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
והפחתת הסיכוי לעמידות.
( Lufenuron 40%קבוצה )15
ווליום טרגו W.G
חוסם את המערכת העצבית ומגביר את אפקט השיתוק בחרק.
מכילAbamectin 18 g/l :

+ Chlorantraniliprole 45 g/l

טאקומי

W.G

מאבריק

E.W

מכילFlubendiamide 20% :
מכילTau-fluvalinate 240 g/l :

צ׳קמייט עש התפוח

מכיל)E,E) - 8,10 – Dodecadien – I – oI 17.54% :

קורמורן

תכשיר טרנסלאמינרי מקבוצת הדיאמידים.
תכשיר מקבוצת הפירטרואידים להדברת מזיקים בתפוח.
נדיפיות המשחררות פרומון להפרעת זיווג של עש התפוח.

E.C

מכילAcetamiprid 80 g/l :
Novaluron 100 g/l

רימון 10

E.C

מכילNovaluron 100 g/l :

תערובות של מג"ח ונאוניקוטינואיד להדברת זחלים ובוגרים.
רעל קיבה הפועל כמג"ח להדברת חרקים.

אקריות
אפולו

S.C

מכילClofentezine 500 g/l :

מטאור

S.C

מכילFenpyroximate 5% :

תרכיז רחיף קוטל ביצים ודרגות צעירות של אקריות.
קוטל אקריות בוגרות וצעירות.

זבוב פירות
מאבריק

E.W

מכילTau-fluvalinate 240 g/l :

רוגור כחול

E.C

מכילDimethoate 400 g/l :

תכשיר מקבוצת הפירטרואידים להדברת מזיקים בתפוח.
תכשיר סיסטמי מקבוצת הזרחנים האורגניים.

כנימותדם
קוהינור

S.C

מכילImidacloprid 350 g/l :

תכשיר סיסטמי ליישום בהגמעה או בריסוס.

סס נמר
דנים פיט W.G
מכיל  2חומרים פעילים משתי קבוצות כימיות שונות להגברת יעילות
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
והפחתת הסיכוי לעמידות.
( Lufenuron 40%קבוצה )15

טאקומי

W.G

קורמורן

E.C

מכילFlubendiamide 20% :

תכשיר טרנסלאמינרי מקבוצת הדיאמידים.

מכילAcetamiprid 80 g/l :
Novaluron 100 g/l

תערובות של מג"ח ונאוניקוטינואיד להדברת זחלים ובוגרים.

גרב
מרפאן W.P 50
מכילCaptan 50% :

תכשיר מניעתי מקבוצת הפטלמידים.

מרפאן W.P 80
מכילCaptan 80% :

תכשיר מניעתי מקבוצת הפטלמידים.

בנלוס

E.C

מכילTebuconazole 125 g/l :
Cyprodinil 187 g/l

אופיר 2000

מכיל 200 :גרם  Penconazoleבליטר

תרכיז מתחלב להדברת גרב.

תכשיר סיסמטי להדברת קימחון.

ריקבון הקליפה
אורטיבה טופ

S.C

מכילAzoxystrobin 200 g/l :
Difenoconazole 125 g/l

תערובת של  2חומרים פעילים מקבוצות שונות להגברת יעילות והפחתת
הסיכוי לעמידות .מורשה בזן פינק ליידי בלבד.

קמחון
אופיר 2000

מכיל 200 :גרם  Penconazoleבליטר

וינטו

תכשיר סיסמטי להדברת קימחון.

E.C

מכילBupirimate 116 g/l :
Tebuconazole 47 g/l

נמרוד

E.C

מכילBupirimate 250 g/l :

סיסטאן

E.C

מכילMyclobutanil 240 g/l :

תערובת של שני חומרים פעילים ,יעיל במניעת קמחון.
קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הפירימידינים .בעל מנגנון פעולה ייחודי
הפוגע בסינטזת חומצות גרעין בתא הפטריה.
קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים להדברת מחלות במטע.

קוטלי עשבים
אוקסיפסט

S.C

מכיל g/l 480 :מלח איזופרופיל אמין
של  ,Glyphosateמתאים ל360 -
אקוויוולנט -חומצה וOxyfluorfen-
.30 g/l

אלבר סופר

קוטל עשבים משולב סיסטמי לא בררני ,בעל פעילות מהירה ,המיועד
להדברת עשבים קיימים .מדביר טווח רחב של עשבים.

E.C

מכילg/l 2,4-D acid 335 :
()2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

תכשיר בררני מקבוצת תרכובות הפנוקסי.

אמינופיליק S.L
מכיל 720 :מלח אמין של חומצת  D-2 ,4קוטל רחבי עלים חד ורב שנתיים.

בליטר ,אקוויוולנטי ל/600 -ל׳ D-2, 4

תכשיר בלתי בררני ,נקלט דרך חלקי הצמח הירוקים,אינו נקלט דרך
ברנר S.L
Glufosinate
ammonium
200
מכילg/l :
השורשים וחסר פעילות שארתית בקרקע.
רגלון

S.L

מכילDiquat 200 g/l :

קוטל עשבים צורבני במיוחד .פועל על הרקמות הירוקות של הצמח וגורם
לתמותה מהירה .ניתן להשתמש בתקופת החורף.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים וברשימות החומרים הרלוונטיות

