הפתרונות שלנו
לפגעים בחציל

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

צמח מניב

פריחה

חנטה

בנית נוף

שתילה

קדם
שתילה

שלב צמיחה/
מזיק

אפולו ,נימגארד ,מטאור ,אינוורט

אפולו,
אינוורט

אקריות

רימון ,דנים ,אמפליגו

אופטירול
שחור

טוטה
אבסולוטה
(עשי לילה)

אפלורד  ,אצטאסטאר ,רימון פאסטLQ215 ,

נמקיל

כע"ט

נימיץ

נמטודות

טריגרד

מנהרן החממות

מירדור/עמיסטאר ,גפרביק ,סיסטאן ,אופיר

קימחונית

אקריות
אינוורט

E.W

מכילAbamectin 18 g/l :

אפולו

S.C

נמטודות
מקבוצת  abamectinבפורמולציה ייחודית.

מכילClofentezine 500 g/l :

קוטל ביצים ודרגות צעירות של אקריות קורים.

 97%מיצוי מזרעי עץ האזדרכת
ההודית (מקטע הידרופובי)

 20שנה של יעילות מוכחת בהדברת אקריות.

נימגארד

O.L

מכילFenpyroximate 5% :

יעיל כנגד מינים שונים של אקריות .בעל משך
פעילות ארוך.מתאים להדברה ביולוגית.

שמן O.L ,EOS
מכיל 99% :שמן מינרלי ( 822ג׳/ל׳)

תחליב שמן מינרלי בעל מנגנון הדברה פיזיקלי.
אינו פוגע בחרקים המועילים.

מטאור

S.C

נימיץ

E.C

מכילFluensulfone 480 g/l :

נמקיל

E.C

מכילextract Lamiaceae :
)(Carvacrol 20.8 g/l

קוטל נמטודות מקבוצה כימית חדשה Heterocyclic
 ,fluoroalkeynyl sulfonesלהדברת נמטודות יוצרות
עפצים בירקות.

תכשיר המבוסס על חומרים טבעיים להדברת
נמטודות יוצרות עפצים.

עשי לילה
אמפליגו

Z.C

מכיל שני חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות
מכיל)CTPR) Chlorantraniliprole 100 g/l :
 Lambda-Cyhalothrin 50 g/lלהגברת יעילות ולמניעת עמידות.
דנים

W.G

סינרגיה של שני חומרים פעילים מעולים,להדברה
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
( Lufenuron 40%קבוצה  )15מהירה וארוכת טווח של זחלי עשים.
רימון E.C
רעל קיבה הפועל כמג"ח להדברת זחלי עש בירקות
ותבלינים.
מכילNovaluron 100 g/l :

טוטה אבסולוטה
דנים W.G
סינרגיה של שני חומרים פעילים מעולים,להדברה
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
מהירה וארוכת טווח של זחלי עשים.
( Lufenuron 40%קבוצה )15

אפלורד

S.C

אצטאסטאר

E.C

מג"ח .קוטל דרגות צעירות של כנימת עש טבק.

מכילAcetamiprid 16 g/l:
Bifenthrin 30 g/l

תערובת המכילה שני מנגנוני פעולה מקבוצת
הניאוניקוטינואידים והפירטרואידים.

מכילBifenthrin 50 g/l :
Novaluron 50 g/l

תערובת של מג"ח ופירוטרואיד לקטילת דרגות זחל
ובוגר של עש בירקות ,גד"ש ומטע.

רימון

פאסט S.C

זהר L.C LQ215
מכילDetergent 170 g/l :

תכשיר סיסטמי ,הפועל כמווסת גדילה של
טריגרד W.G
רימות זבובי מנהרות .טריגרד המרוסס על עלוות
מכיל( Emamectin benzoate 10% :קבוצה )6
( Lufenuron 40%קבוצה  )15הצמחים נקלט בגוף של הרימות ,מעכב את תהליך
ההתנשלות ומונע את התגלמותן.
הערות:

כנימותעש טבק
מכילBuprofezine 250 g/l :

מנהרן החממות

דטרגנט המיועד להדברת כנימות עש טבק בירקות.

הערות:

בוטריטיס
בנלוס

E.C

מכילTebuconazole 125 g/l :
Cyprodinil 187 g/l

תרכיז מתחלב להדברת בוטריטיס.

קימחונית
אופיר

E.W

מכילPenconazole 200 g/l :

הליוגופרית

S.C

מכיל 700 :גרם בליטר גופרית מינרלית

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות
הקימחון והקמחונית בגידולים שונים.
גופרית בפורמולציה יחודית ובטוחה יותר לגידול.

מכילFlutriafol 125 g/l :

תכשיר סיסטמי טרנסלמינארי להדברת קימחונית
בחציל.

מכילAzoxystrobin 250 g/l :

קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי המדביר
טווח רחב של מחלות במגוון רחב של גידולים.

חוסן

מירדור/עמיסטאר

S.C

נימגארד O.L
מכיל 97% :מיצוי מזרעי עץ האזדרכת תכשיר טבעי ממקור צמחי .יעיל במניעת קמחון.

ההודית (מקטע הידרופובי)

מכילMyclobutanil 240 g/l :

קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים להדברת מחלות
במטע ,בירקות ובפרחים.

מכילCyproconazole 80 g/l :
Azoxystrobin 200 g/l

מכיל שני חומרים פעילים לשיפור היעילות
והפחתת הסיכון בפיתוח עמידות.

מכילSulfur 80% :

פורמולציה ייחודית של גופרית להדברת קימחון
וקימחונית במטעים וירקות.

סיסטאן

E.C

פריורי אקסטרה

תיוביט

W.C

S.C

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

לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים
03-6577577
חדש! חפשו אותנו גם בפייסבוק
אדמה מכתשים – ADAMA MAKHTESHIM

