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 .השימוש לפני  התכשירים  תוויותקרוא את ל חובה •

 . התוצרת שיווק לפני בשימושו הנמצאים החומרים כל  את  המקיפה   שאריות בדיקת יבצע  המגדל   כי מומלץ •

 .חקלאות אורגנית מסומנים בירוקם לירשהמאוחומרים  •

כשירים  לבדוק את סטטוס התופאיות, על היצואן לרשתות השיווק האיר יםתכשיר בש בשימו  מגבלותלגבי  ברשימה מופיעות הערות כלליות  •

 .ותיו לקוחשבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול 

 

למידע זה הינו  עיקרי בהר כי מקורם. מובתחו הרשימה כתן עורעל מירב הידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי ההדברה ועל ניסיו יםמבוססהנתונים המובאים ברשימה זו 
ירי ההדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכש-לל עישרארה בת הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי ההדבקומו"ע

 ן ר או הזל עקומות דעיכה לגבי המוצ קיים פרסום פומבי שכמו כן, לעיתים לא  ה.ות ממנני הדגימות הנלקחאקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפיי-והמיקרו
ימי ההמתנה הדרושים לשם עמידה בתקינה הזרה.  לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה  הקונקרטי או שלא קיימות עקומות דעיכה המציגות את 

מודל המוצג  הגות תכשירי ההדברה עשויה לסטות מהוכי בפועל, התנ עימן חד משבגדר נתו םאינ הנתונים המובאים ברשימה זוים י במקרים מסוימחשבון כלקחת ב ישרסמו. בהתאם, שפו
 הכן, אחריות-כשירים. על וי מראש על התנהגות התת לחיזשפעות בלתי ניתנוכן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות ה -בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו

 .למעט נזק בגין רשלנות רבתי היישיר או עקיף שעשוי להיגרם כתוצאה מהמלצותל נזק שהוא, כנה מכסה יאזו  רשימה תכעורשל 

 .ניצן רוטמןודניאל קלוסקי, שוקי קנוניץ' יוסי גרינברג, ם: מדריכיהבשיתוף  ,הרשימה: מיכל מזעקי תעורכ
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עפגה  
Pest 

 תכשירי הדברה
Pesticide Brand Name 

 שם גנרי
Generic Name 

 לדונם מינון
 או ריכוז

Rate per Dunam 

 ימי המתנה
Harvest Interval 

 הערות

Comments 
 שיווקגבלות מ

Marketing restrictions 

 איצריית ההדרים
Icerya purchasi 

 טייגר ת"מ
 PYRIPROXYFEN 0.1% 90 טריגון ת"מ

 

. ריסוס תצעירודרגות רת להדב. טלקומקוו פרט
 .אהדור הב חותבאביב ימנע התפת

 

 .לאוסטרליהשימוש אסור ב
 ותיר בסבירות גבוהה שאריות בפריוש יהשימ

אקרית אדומה 
 מזרחית

Eutetranychus 

orientalis   

 "מת אולטראפז
 

PARAFFINIC OIL +   

D-LIMONENE 
  אין לרסס עצים בעקה 3 1-1.5%

 אנוידור ת"ר
 אינדיגו ת"ר 

 ידי ת"רפס
SPIRODICLOFEN 0.02% 21 

 
 לאוסטרליה אסור בשימוש

 אוסטרליהשוויץ ולל אסור בשימוש יישום אחד בעונה CYFLUMETOFEN 0.05% 14 דפנדר ת"ר

חלק מהרשתות  .יהסטרלאול אסור בשימוש פעם אחת בעונה FENPYROXIMATE 0.1% 3 מטאור ת"ר
 בתכשיר. את השימוש מגבילותאיות האירופ

 SULPHUR 0.75% 7 סופה ת"ר
לקראת ימים או  CO30אין לרסס בטמפ' מעל 

של פחות בסמיכות  לרססאין  חמים מאד.
 שמןבסוס ילרמחודש 

 

קליפים ברק : לארה"ב.  לקנדהאסור בשימוש   ETOXAZOLE 0.0125% 21 ספיידר ת"ר
 רק בקליפים ובלימוןלקוריאה:  ,תפוזיםבו

 JMS   MINERAL OIL 1% 3שמן קייצי 
 .צלזיוס מעלות 28 מעל סלרס אין
 בתכשירי ריסוס אחרי או לפני יום 30 לרסס אין

 .נחושת או גופרית
 

 

 
אקרית אדומה 

 צויהמ
Tetranychus urticae 

 

 

 אגרירון ת"מ
 ביומקטין ת"מ

 ורטימק ת"מ
 רומקטין ת"מ

 ורקוטל ת"מ

ABAMECTIN 0.1 
 

 .הלילהתחילת בשעות הערב ו ריסוס 7

 

 פעם אחת בעונה FENPYROXIMATE 0.1% 3 מטאור ת"ר

חלק מהרשתות     .לאוסטרליה אסור בשימוש
 .בתכשיר את השימוש מגבילותהאירופאיות 

 

 אקרית
 ארגמנית

Panonychus citri 

 

 אנוידור ת"ר
 

SPIRODICLOFEN 

 

0.03% 

 

 לאוסטרליה אסור בשימוש  28

 אוסטרליהשוויץ ולל אסור בשימוש יישום אחד בעונה CYFLUMETOFEN 0.05% 14 דפנדר ת"ר

חלק מהרשתות    .לאוסטרליה אסור בשימוש פעם אחת בעונה FENPYROXIMATE 0.1% 3 מטאור ת"ר
 .שירבתכ את השימוש תומגבילהאירופאיות 

 ,יהסטרלואללקנדה,  ,ב"ארהל :אסור בשימוש  TEBUFENPYRAD 0.02% 21 מסאי א"ר
 יות.לבאשכואסור השימוש לקוריאה      .ולסין

 JMS  MINERAL OIL 1% 3שמן קייצי 
 .צלזיוס מעלות 28 מעל לרסס אין
 בתכשירי ריסוס אחרי או נילפ םוי 30 לרסס אין
 .תושנח או ריתגופ
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 ריתקא
 ההחלוד

Phyllocoptruta 
Oleivora 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ת"מ אגרירון  
  ורקוטל ת"מ

 ת"מ נמוריאקט
 ת"מ ביומקטין

  רומקטין ת"מ
 ת"מימק טרו

מן ת"אקרימקטי  
 ורמוט ת"מ

   "מורטיגו ת
ת"מ ןטיבק  

ABAMECTIN 0.075-0.1% 7 

. , בדוק בתוויתסוסהרי ילנפח בהתאם המינון
  .שמן תוספתב
 

 .הלילהתחילת בשעות הערב ו ריסוס
 

 .גבזני אתרו אין לרסס

 

 אנוידור ת"ר
 ו ת"ר דיגנאי

 ספידי ת"ר
SPIRODICLOFEN %30.0  21   לאוסטרליהאסור בשימוש 

  EOS 0.5-1% ילובשב ABAMECTIN 0.06% 8 אינוורט תש"מ

.SPIROTETRAMAT %090 "רטו תמובנ  14   

   SULPHUR 0.3-0.5% 3 גופריתר ת"ר

ג"ר מיקרוטיול  
לי ת"ר -ו לפסו   

רול ת"פוזסול  
רסולפרון ת"  

"רה תסופ  
לוס ג"רמו ו ק  

 קואלה ת"ר
ולי ג"ר ס  

SULPHUR 0.75% 3  אין לרסס בטמפ' מעלCO30 לקראת ימים  או
 חמים מאד.

 
סוס ילרשל פחות מחודש בסמיכות  לרססאין 

 (ריתס בגופוהריס או אחרי )לפנישמן ב

 

 SULPHUR 0.75-1% 3 גופרימור ג"ר
"ר יב אגפרט  

 SULPHUR 0.5-0.75% 3 תיוביט ג"ר 

 SULPHUR 1% 3 רית ת"רהליוגופ

  י פומלית ופומלו.נזלמעט 
לקראת ימים  או CO30אין לרסס בטמפ' מעל 

של פחות בסמיכות  לרססאין  חמים מאד.
 .שמןבסוס ילרמחודש 
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Marketing restrictions 

 זבוב הפירות 
 הים תיכוני

Ceratitis capitata 

 

     sreatmentt aitB:                                                        :פיתיון  יריסוס

 אקסירל ת"ר
 לור ת"נ-+ נו

CYANTRANILIPROLE + 

CORN GLUTEN MEAL 

Cc 10 סמ"ק  + 
Cc 125  סמ"ק 

7 
ייה בנפח מהקרקע: כל שורה שנ

גודל בהתאם לל'/ד'  3 - 2של תרסיס 
בנפח  מ' 50 פס כל :מהאווירצים. הע

 .'סמ"ק/ד 200תרסיס של 

ארה"ב, שוויץ, : אסור בשימוש ל
 , אוסטרליה, קוריאה, סיןקנדה
 ויפן.

 SPINOSAD סקסס פ"נ
Cc 100  סמ"ק 

 ידול לדונם ג
  :רסיסתנפח  3

  ,'סמ"ק/ד 200 :מהאויר
 , ליטר/ד' 1מהקרקע 

 .כל שורה שלישיתכתם  יריסוס

 

 SPINETORAM סקסס סופר פ"נ
Cc 100  סמ"ק 

 ל לדונם גידו
השימוש מותר בזני קליפים  ן:סיל 3

 .דבלב
 ת"מ 1040ון תימל
 "נבומינאל פ+ 

MALATHION + 

Protein Hydrolysate bait 
1.25% 

ריסוס אחד . מהקרקע כתם יריסוס 60 10%+ 
חלק מהרשתות האירופאיות  .ל' תמיסה לד' 2.5בעונה. 

 + ULV  פיפאנון  בתכשיר. את השימוש ותמגביל
 פ"נבומינאל  

MALATHION ULV + 

Protein Hydrolysate bait 

Cc 25 סמ"ק +  
Cc 37.5  דאווירי בלב יישום 60 סמ"ק. 

 

     ure & kill devisesL:                                              :וקטילה שיכהמתקני מ

 'חי SPINOSAD based trap  Units 2-4 סופרביופיד 
 

 כמותל 20%בזנים רגישים יש להוסיף 
 המלכודות בדונם

 

   יח'  DELTAMETHRIN based trap Units 5 טרפ-טופ

 + AMMONIUM ACETATE +  PUTRESCINE לורטקט
 TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 

Units 5 -7.5 'יח   

 AMMONIUM ACETATE + TRIMETHYLAMINE ט סרטיטיסלורטק

HYDROCHLORIDE + 1,4 DIAMINOBUTANE  
Units 5 -7.5 'יח   

 + AMMONIUM ACETATE + DELTAMETHRIN סיסדת דמלכו
 TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 

Units 5  'יח   

   יח' Inactivated yeasts Units 10 יילפמד -נו

   יח' Protein hydrolysate Units 10 טראפ-סרה

   יח' Protein hydrolysate Units 7.5 סטארסה

 06 פרוטקט
 

SPINOSAD based trap Units 10-15 'יח   

 

 חלזונות
Helicocidae 

 

 

 גו פ"ג-אסקר
 

METALDEHYDE 
 

Gr/t. 25  /'עץ גר 

 

2 
 רקע.הק יפנ-פיזור על

 

 גר'/עץ  METALDEHYDE Gr/t.  50 מתזון פ"ג
 

2  
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 שיווקמגבלות 

Marketing restrictions 

 נמלים
Formicoidea 

 

 ן.או בהחלפת ז לעצים צעירים ראה הערה עץ /'גר BIFENTHRIN Gr/tree  20 ג' 0.2%טלסטאר 

 

את  מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות 
 בתכשיר. השימוש

  וכן לשימושמ POLY (N-BUTANE) RESIN טרמינום מש'
אין לטפל בעצים עד גיל מריחה על הגזע. 

מוצל המטופל עד שהשטח שנים ו/או  4
. יש להמנע מטיפול עות היממהרוב ש

 בעצים שעברו שילוד או עקה אחרת.

 

 ג' 5%דורסבן 
 אבקה 5% ןרסדו

 ג' 5% פירינקס
 

CHLORPYRIFOS 
20-30 

Gr/tree   גר'/עץ 
פיזור  תו באמצעותוסביב הגזע על יישום 30

 .אין לרססבלבד. 

שאריות אינו אמור להותיר  ימוש זהש
רוב הרשתות האירופאיות אך בפירות, 
 .את השימוש בתכשירים אלו מגבילות

 

 הדומה אכנימ
מגינית אדומה()  

Aonidiella aurantii 

 

 "מאפז תאולטר
 

PARAFFINIC OIL +   

D-LIMONENE 
 אין לרסס עצים בעקה 3 1%

 

 מן ש טול, יו 
 שמן  לבנולה, 

 תח'נה לגו
MINERAL OIL 1.75-2% 3  עונת הפריחהלמעט  הכל השניישום 

 

   MINERAL OIL 1.4-1.6% 3 נרולה שמן 

E.O.S  שמן MINERAL OIL 1% 3   

 טייגר ת"מ
 טריגון ת"מ
 קוברה ת"מ

PYRIPROXYFEN 0.1% 90 תצעירודרגות להדברת . טלקומקוו טפר .
 .באהדור ה תנע התפתחוריסוס באביב ימ

 .אוסטרליהאסור בשימוש ל
 וש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפריימשה

 ת"ר 100מובנטו 
 

SPIROTETRAMAT 0.09% 14 

   

 

 כנימות עלה
Aphids 

 

 

 אקטרה ת"ר
 

THIAMETHOXAM 

 

1-2 

Cc/tree    עץ /ק" מס 

 

 ראה הערה

  

 שאינם נושאים פרי םבשתילים צעירי
 

את  מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות 
 יר.בתכש השימוש

 FATTY ACID POTASSIUM ט ת"נ אזהרנ

SALT 
3%-2  ראה הערה 

  שאינם נושאים פרי בשתילים צעירים

 שימוש לאוסטרליה ולסין.באסור  . ם אחד בעונהשויי FLONICAMID 0.015% 30 טיפיקי ג"ר 

.TAU FLUVALINATE 05%0 תש"ממאבריק   יישום אחד בשנה 21 
לארה"ב, קנדה, אוסטרליה,  אסור בשימוש

חלק מהרשתות   יפן.וקוריאה סין 
 בתכשיר. את השימוש מגבילותופאיות האיר

 מוספילן לריסוס
 מפיסטו ת"נ

 ת"נ 200ון קטמוסי
ACETAMIPRID 5%20.0-0.015  120 

  

  ים בלבדיישום בשתיל ערהראה ה ETOFENPROX 0.05% סנסור ת"מ

 רג"ס צ'
 

PYMETROZINE 0.02% ריפנושאים  ינםשא בשתילים צעירים ראה הערה  
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 כנימת הזית
 הרכה

Saissetia oleae 

 

 ויטול שמן 
 לבנולה שמן 

SUMMER OIL 1.75-2% 3 פברוארל יוני יםין החודשיישום ב 
 

 שמן  99נרולה 
 

PARAFFINIC OIL 1.4-1.6% 3   

ימת המוץנכ  
 )פרלטורית המוץ(

  Parlatoria  
pergandii 

 

 ויטול שמן 
 לבנולה שמן 

 לגונה שמן
SUMMER OIL 1.75-2% 3  החנת הפריועיישום כל השנה למעט 

 

   PARAFFINIC OIL 1.4-1.6% 3 שמן  99נרולה 

 "מטייגר ת
 ת"מטריגון 

 קוברה ת"מ

PYRIPROXYFEN 0.1% 90 
 .תצעירודרגות רת להדב. טלקומקוו פרט

 .הבא הדור חותהתפת ב ימנעס באביוסיר
 .אסור בשימוש לאוסטרליה

 ת בפרייוראות גבוהה שהשימוש יותיר בסביר

 יקכנימת הפס
 ים(ר)פסיקית ההד

Lepidosaphes beckii 

 . הזחלנים, בשלב בעונהיישום אחד  SULFOXAFLOR 0.03% 15 ת"רפלאש 

 

 ולסין אירופהל   .שוויץאסור בשימוש ל
 מותר בזני קליפים ותפוז בלבד.השימוש 

 יתבאשכולר השימוש אסו אהלקורי

  + PARAFFINIC OIL "מאולטראפז ת

D-LIMONENE 
 אין לרסס עצים בעקה 3 1%

 

 שמן  ויטול, 
 שמן  לבנולה, 

 

MINERAL OIL 1.75-2% 3 עונת הפריחה יישום כל השנה למעט 
 

 

וה כנימת השעו
 השל התאנ

Ceroplastes rusci 
 

 ויטול שמן 
  SUMMER OIL 1.75-2% 3 שמן  ולהלבנ

 

 

 רכה החומ כנימה
Coccus hesperidium 

 

 שמן  ויטול, 
 רוארבפל ניויים חודשה יןם ביישו MINERAL OIL 1.75-2% 3 שמן  לבנולה, 

 

 פלורידית הימכנ
Ceroplastes 

floridensis 

 

 מר ת"יגטי
 מת"טריגון 
 ת"מקוברה 

PYRIPROXYFEN 0.1% 90 תצעירודרגות להדברת . טלקומקוו פרט .
 .הדור הבא ימנע התפתחות ביבאריסוס ב

 .אסור בשימוש לאוסטרליה
 בפרישאריות  גבוהה בסבירותהשימוש יותיר 

 שמן  ויטול, 
 שמן  לבנולה, 

 לגונה תח'
MINERAL OIL 1.75%-2% 2 פברוארל ניויים ין החודשיישום ב 

 

PARAFFINIC OIL 1.6%-1.4 שמן  99ולה רנ  3   

EOS ן מש MINERAL OIL 1% 2   

 ילן לריסוסספומ
 יסטו ת"נפמ

 

ACETAMIPRID 0.025% 120 
 

  הנגיעותריסוס עם תחילת 
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 הנבת עש לימכנ
Acaudaleyrodes 

rachipora 
 
 

 PYRIPROXYFEN 0.1% 90 יגר ת"מיט
 

. תצעירות ודרגלהדברת . טומקולקו פרט
 .הבא הדור מנע התפתחותב יס באביריסו

 

 .יהאוסטרלאסור בשימוש ל
 בפרירות גבוהה שאריות השימוש יותיר בסבי

 עש החרוב
 (עשנור החרוב) 

Ectomyelois ceratoniae 

 
 Bacillus thuringiensis 0.4% 3 נ "ת פלוס טי ביו 

 

 'ל'/ד 200על ' בנפח תרסיס מד/ס' 750נון ימ
 

 מש' עש החרובספלאט 
 

(Z,E)-7,9,11-DODECATRIENYL 

FORMATE 
Gr 50 'גר  

  ותשבוע 8-ר כהתכשי משך פעילות

 המדומה עש התפוח
Thaumatotibia 

leucotreta 

 ארמדה ת"ר
 

METHOXYFENOZIDE + 

SPINETORAM 
0.04% 40  

 

 דבלבים פמותר בזני קלימוש השי ן:לסי

   Bacillus thuringiensis 0.4% 3 נ "ת פלוס טי ביו 

 ח פותה עש חוטי
  המדומה

Z-8-DODECENYL ACETATE +  

E-8 DODECENYL ACETATE + 

E/Z-8 DODECENOL ACETATE  
Units 60 'חודשים 3יש לחדש לאחר   יח 

 

 יישום אחד בשנה TAU FLUVALINATE 0.1% 21 מאבריק תש"מ

לארה"ב, קנדה, אוסטרליה,  אסור בשימוש
 קוריאה סין ויפן.

את  תמגבילוופאיות חלק מהרשתות האיר
 כשיר.תב השימוש

 8-DODECEN-1-YL-(E,Z) מש' עת"מ ספלאט 

ACETATE 
Gr 100 'גר  

בפרי  רת הצבעפני שביש לחודכיש ליישם 
יישום . טיףלק ועדוהתחלת תהליך ההבשלה 

 שבועות 8-12 -נוסף לאחר כ

 

 ים בלבדפזני קליהשימוש מותר ב ן:לסי  SPINETORAM 0.04% 21 רת"ר ספרטה סופ

 8-DODECEN-1-YL-(E,Z) ת"ק FCMט ייקמ'צ
ACETATE 

Cc/D 11 3 ד / מ"רס 
 מתחילת לכידה שבועות  3-4 יש ליישם כל

 ףהקטיועד  במלכודות ניטור
 

  ים בעונהמיישו CHLORANTRANILIPROLE 0.02% 7 2 קורגן ת"ר

 יפרהבשלת התהליכי בתחילת יישום  3 ד / מ"רס GRANULEVIRUS CrleGV Cc/D 11 "רקריפטקס ת
 וקטיף ד הבשלה מלאהבע ועצהרת ושבי

 

 

 
 
 

 עש מנהרות
 ההדר

 )מנהדר(
Phyllocnistis citrilla 

 

                      
 : המשך

 

 אגרירון ת"מ
 מאקטינמור ת"

 טין ת"מקמיאקר
"מביומקטין ת  

ת"מבקטין   
 ורטיגו ת"מ

ת"מ רטימקו  
ט ת"ממורו  

ל ת"מורקוט  
  ת"מ יןקטומר

 

ABAMECTIN  0.075-0.1% 7 

 שמןבתוספת בפרדס צעיר ובהחלפת זן. 
ו א , לגונה, דימולבנולהפיין, ל-אולטרה)

  .(אולטראפז
 

 הלילה. תחילתריסוס בשעות הערב ו
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 המשך: 
 

 
 
 
 

 עש מנהרות
 ההדר

 )מנהדר(
Phyllocnistis 

citrilla 

 THIAMETHOXAM אקטרה ת"ר

 

1-2 
 Cc/tree  סמ"ק/עץ 

 שאינם נושאים פרי שתילים צעיריםב הערהראה 
 

את  ותלמגביפאיות וראיחלק מהרשתות ה
 בתכשיר. ושהשימ

 "רבו תדורי
CHLORANTRANILIPROL

E 

 +  THIAMETHOXAM 

את  מגבילותמהרשתות האירופאיות ק לח שאינם נושאים פרי שתילים צעיריםב הערהראה  0.03%
 בתכשיר. השימוש

ה למריחמוספילן   
 ACETAMIPRID טו למריחהיסמפ

0.1-2 
 Cc/tree הערהראה  ץ סמ"ק/ע 

המריחה על הגזע מעל  .בשתילים צעירים
מקום ההרכבה. המינון בהתאם לקוטר 

המריחה על ענפי  בהחלפות זןהגזע. 
 ההרכבה בלבד.

 

 ס ומוספילן לריס
 נמפיסטו ת"
 ת"נ 200מוסיקטון 

ACETAMIPRID 5%20.0 עם הופעת זחלי העש  ,ריסוס נוף 120 
                   .ונים בעליםאשהר

 

  .שאינם נושאים פרי שתילים צעיריםב הערה ראה  ETOFENPROX 0.05-0.075% "מנסור תס
 .אוגוסט לפני, בעונה אחד יסוסר דע

 

 ת"ר ידורקונפ
 קוהינור ת"ר

 קונפידנס ת"ר
 סייפן ת"ר

 ודקוד ת"רק
 

IMIDACLOPRID 
1-5 

Cc/tree עץ /סמ"ק 
90 

המינון בהתאם לגיל  ,בעצים צעירים
  .וגודלם הפיזי של העצים

 ב.ולבבתחילת הלאחד  טיפול

ן תפוז, לימוי קליפים, מותר בזנהשימוש  סין:ל
 .ופומלו

 .הה שאריות בפריבוג תיר בסבירוהשימוש יות
את  מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות 

 בתכשיר. השימוש

 ציקדות
Cicadellidae 

 יישום אחד בשנה. TAU FLUVALINATE 0.05% 21 מאבריק תש"מ

 

לארה"ב, קנדה, אוסטרליה,  אסור בשימוש
ופאיות חלק מהרשתות האיר    קוריאה סין ויפן.

 ר.בתכשי את השימוש מגבילות

 הערה האר ETOFENPROX 0.1% "מתסנסור 
 .פרי שאינם נושאיםשתילים צעירים ב

 אוגוסט לפניעד ריסוס אחד בעונה, 
 

 

 רקמחית ההד
Planococcus citri 

 THIAMETHOXAM טרה ת"רקא
10-8  

Cc/tree    120 עץ /מ"קס   

 

 ור בתפוז ובקליפיםאסש ימוהש לסין:
 את תמגבילוחלק מהרשתות האירופאיות 

 יר.שבתכ ימושהש

 סמ"ק  IMIDACLOPRID Cc 750 "רן תייפס
 

90 
מספר ליש לחלק את המינון  .מעהבהג

  דונםהנטועים בהעצים 
 תחילת הלבלוב.ם ע נהד בעויחים יישו

פוז, לימון י קליפים, תמותר בזנהשימוש  סין:ל
 .דופומלו בלב

 .סבירות גבוהה שאריות בפרייותיר ב מושהשי
את  ותלמגביופאיות חלק מהרשתות האיר

 בתכשיר. מושהשי

גירת עלי הגביע ומלץ לרסס לפני שלב סמ SULFOXAFLOR 0.03% 15 פלאש ת"ר
   .טעל החנ

שימוש הולסין  אירופהל   .שוויץאסור בשימוש ל
 מותר בזני קליפים ותפוז בלבד.

 יתבאשכולר השימוש אסואה לקורי
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 הקמחית חבוי

Pseudococcus cryptus 
 

בראשית הקיץ חנטהה אחרלס וריס ACETAMIPRID 0.075% 120 נת"וס ן לריסמוספיל  

 

  

יתקמחית כדור  
Nipaecoccus viridis 

 

 
 מוספילן לריסוס

 ת"נ סטומפי
 נת" 200סיקטון ומ

ACETAMIPRID 0.075% 120 בראשית הקיץ חנטהס לאחר הריסו 

 

 רקונפידור ת"
 90 סמ"ק  IMIDACLOPRID Cc 750 ת"רקודקוד 

מספר לנון את המיק לחיש ל .מעהגבה
  דונםים בטוענההעצים 

 תחילת הלבלוב.ם ע נהד בעויחים יישו

ז, לימון י קליפים, תפומותר בזנהשימוש  סין:ל
השימוש יותיר בסבירות גבוהה  .לו בלבדופומ

חלק מהרשתות האירופאיות  .שאריות בפרי
 בתכשיר. את השימוש מגבילות

 

 

 תריפס הסחלב
Chaetanaphothirps 

Orchidii 
 

 לבדים בפילקהשימוש מותר ב ן:לסי  SPINETORAM 0.08% 21 ספרטה סופר ת"ר

 המהח
Colletotrichum sp. 

 

 פונגורן א"ר
 פרסול א"ר 

 ל ג"רפרסו 

 

COPPER HYDROXIDE 0.2-0.3% 7   את  מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות
 בתכשיר. שימושה

 ג"ר  2000קוציד 
 

COPPER HYDROXIDE 0.16-0.25% 7  

 
 
 
 
 

 חלפת
Alternaria 

alternata 

 
        

 
 

  המשך:

 ליס ג"ר ב
 

PYRACLOSTROBIN + 

BOSCALID 
0.04% 150 

  

 נום ג"רסיג
 סטנגה ת"ר

PYRACLOSTROBIN + 

BOSCALID 
   בלבד.  לקליפים 150 0.05%

 .15.5 -חר  ה אין להשתמש לא
 

ה, וניישומים בע שני .למינאולה ואור בלבד AZOXYSTROBIN 0.075% 150 זאוס ת"ר
 בלבדז ובתפוים פקליהשימוש מותר ב ן:לסי  .מאימסוף חודש  לא יאוחר

 יסטר ת"רמע
 ר ת"רמירדו

  עמיעוז ת"ר
 ת"רר אטופסט

 ת"ר ררוקסטא

AZOXYSTROBIN 0.075% 150 
 .בלבד מינאולהל

וחר מסוף חודש ונה, לא יאיישומים בע שני
  מאי.

 בלבדז ובתפוים פקליהשימוש מותר ב ן:סיל

 רקופ ת"רמאסט
COPPER SULFATE 

PENTAHYDRATE 
0.25% 7  

 

 +  POTASSIUM PHOSPHITE הרקולס ת"ר

COPPER OXYCHLORID  
0.4% 7 

 סיוםמ ססלראביבית יש  עת הדבקהמניל
 יוני.  עד סוף חודשו הפריחה

החל יש לרסס למניעת הדבקה סתוית 
 .ספטמבר חודש אשיתמר

ת שאריות גבוהות מותרו באירופה וביפן נקבעו
שאריות  בהן נבדקותאחרות במדינות  .לתכשיר זה

מעל  יותארשת ולות להתגלועלשל תכשיר זה, 
 .רר טרם השימושלביש המותר 

את  מגבילותיות חלק מהרשתות האירופא
 בתכשיר. השימוש



 
 Permissible plant protection products for use on Citrus designated for export – 2020-21                   2020-21 – ליצוא  המיועדים  בהדריםתכשירי הדברה מותרים לשימוש 

 

 
 דף מס' 

Page no. 
 מתוך  10

Of 
18 

 

 הפגע

Pest 
 תכשירי הדברה
Pesticide Brand Name 

 שם גנרי
Generic Name 

נםלדו מינון  

 או ריכוז

Rate per Dunam 

 ימי המתנה
Harvest Interval 

 הערות

Comments 
 שיווקמגבלות 

Marketing restrictions 
 

 המשך: 

 
 
 
 

 חלפת
Alternaria 

alternata 

 
 

 

 ג"ר  2000ציד קו 
 

COPPER HYDROXIDE 
 

0.25% 
 

7 
 

 את השימוש מגבילותאירופאיות ות הק מהרשתחל
 ר"פרסול ג בתכשיר.

COPPER HYDROXIDE 0.18% 7 
 

 

 TRIBASIC COPPER דו אולטרא ג"רמרק בור

SULPHATE 
0.25% 7 

  

 ת"נ  50ון קנ
 "נון תקורד

 פוספירון ת"נ 
 קיפ ת"נ

 ניקון ת"נ

POTASSIUM PHOSPHITE  0.25% 7 

יש לרסס למניעת הדבקה אביבית 
וני. י עד סוף חודשו היחהפר סיוםמ

ל החוית יש לרסס קה סתדבה עתלמני
 בר.חודש ספטמ אשיתמר

באירופה וביפן נקבעו שאריות גבוהות מותרות 
ל שאריות ש בהן נבדקותת אחרובמדינות  .לתכשיר זה
יש יות מעל המותר ארשת עלולות להתגלותכשיר זה, 

 .רר טרם השימושלב

 

 (מלסקוון )קימל
Phoma traceiphila 

  COPPER HYDROXIDE 0.25% 7 ג"ר  2000קוציד 
 את השימוש מגבילותתות האירופאיות חלק מהרש

 בתכשיר.

 קבון חוםיר
 בפרי

Phytophthora 

citrophthora 

   COPPER SULPHATE 1% 7 בורדוזול א"ר

 COPPER SULPHATE 1% 7 גפרת נחושת 
 ת מרק בורדו.וספת סיד כבוי להכנבת
 .לסתירה הגעעד ה, מכל רכיב 1%

 

 TRIBASIC COPPER לטרא ג"רו או בורד מרק

SULPHATE 
 ונה של העץ.ריסוס על המחצית התחת 7 0.25%

 

 TRIBASIC COPPER "רת חושתן נ

SULPHATE 
0.3% 7 

  

 COPPER SULFATE מאסטרקופ ת"ר

PENTAHYDRATE 
0.25% 7 

  

 א"ר  שילדבלו 
 "רא פונגורן 

COPPER 

HYDROXIDE 

 נוף של נהתחתוה מחציתעל ה ריסוס 7 0.3%
 םהעץ לפני תחילת הגשמי

 את השימוש מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות 
 בתכשיר.

  7 0.18% פרסול ג"ר

  7 0.25% ר  ג" 2000קוציד 

 של העצים.  התחתוןריסוס על הנוף  7 0.18-0.3% ג"ר תמנע 
 .לת הגשמיםיתחפני ראשון ל סוסרי

 נ ת" 50קנון 
 ת"נדון קור

 ת"נ  פוספירון
 ת"נקיפ 

 ניקון ת"נ

POTASSIUM PHOSPHITE  0.25% 7 
 1.5גובה  העץ התחתון עד ריסוס חלק

 תחילת הגשמים מ' עם

באירופה וביפן נקבעו שאריות גבוהות מותרות 
 .לתכשיר זה

יר זה, שאריות של תכשבדקות בהן נאחרות במדינות 
 רר טרםלביש ל המותר יות מעארשת עלולות להתגלו

 .השימוש

 רקולס ת"רה
POTASSIUM PHOSPHITE +  

COPPER OXYCHLORID 
  

 ריסוס עם תחילת עונת הגשמים 7 0.4%

באירופה וביפן נקבעו שאריות גבוהות מותרות 
שאריות של בהן נבדקות אחרות במדינות   .לתכשיר זה

יש יות מעל המותר ארשת גלועלולות להתכשיר זה, ת
 .רם השימושרר טלב

 השימוש תא ותמגביליות תות האירופאחלק מהרש
 בתכשיר.
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 ימי המתנה
Harvest Interval 

 הערות

Comments 
 שיווקמגבלות 

Marketing restrictions 

שיםן שוררקבו  
Phytophthora sp 

 

 ' נרידומיל גולד 
 "נרודאו ת

MEFENOXAM 0.04% >>> 
 

המינון  ה.עבהגמ ,בעצים צעירים טיפול
 .בהתאם לגיל וגודלם הפיזי של העצים

 

  POTASSIUM PHOSPHITE ת"נ  50ן קנו
5 
Cc/plant  שתיל /'ס 

 

>>>                          ליטר. 8של במשתלות. המינון לשקית  

 

 

 חהות צמיויס
Growth regulation 

 

 . רק בזנים המופיעים בתוויתווית ויש לטפל בהתאם להנחיות שבת  .בהתאם לזן, למטרה ולמועד ייקבעצמיחה מווסת הון מינ
  ומתחתיו בסוגריים ריכוז החומר הפעיל. מציין את ריכוז התכשיר המינון

 

 NAA ת"נ  200ן ואלפאר

 

0.15% 
 (ח"מ 300)

 

 עקהב אוצמאים  ציםעכאשר ה לרסס אין
או אם צפוי שרב בתוך ב שר תובע לשהיכ

 .שעות ממועד הריסוס 36

את  מגבילותחלק מהרשתות האירופאיות 
 NAA טין ת"נ אלפ יר.בתכש השימוש

0.05-0.075% 
 (מח" 200-300)

 

 NAA אלפאנול סופר ת"נ 
0.1-0.15% 

 (מח" 200-300)
 

 GIBBERELLIC ACID ת"נ  ג'יב-אגרי
0.015-0.15% 

 7 (ח"מ 5-50)
,  B, L-77-1956, טריטון BB-5וב שילב

ומצה ח+  שמן קייצינוטרקס, טיבולין, 
פי ל אוריאה פוספט ו/או זרחתית

 וית.ההנחיות שבתו

 

 GIBBERELLIC ACID ת"נ  ג'יב ביג
0.025-0.125% 

 7 (ח"מ 10-50)
 

 GIBBERELLIC ACID נטיבג ת"
0.005-0.125% 

 7 (ח"מ 2-50)
 

 GIBBERELLIC ACID ג'יברלון ת"נ 
0.0125-0.125% 

 (ח"מ 5-50)
7 

לשימוש בולנסיה, נובה, פומלית, 
 אשכולית.מינאולה, ו

 

 TRICLOPYR (3,5,6-TPA) טופס ת"נ
0.03-0.045% 

 (ח"מ 10-15)
בתוספת בונוס  או חנקת אשלגן בריכוז  120

4% 
 בארה"ב, קנדה וסין.לשימוש אסור 

 השימוש מותר בקליפים בלבד. :בקוריאה
 TRICLOPYR (3,5,6-TPA) ט"מ מקסים

tb. 0.5-1.5  'טב 

 (ח"מ 5-15)
120 

  ים.מ 'ל 100 -ת טבליות לכמוהמינון: 
בתוספת בונוס  או חנקת אשלגן בריכוז 

4% 

 DICHLORPROP-P 25פר וס מגדילון
0.1% 

  ("מח  25)
עפ"י ההנחיות  יישום אחד בעונה

 שבתווית.
בתוספת בונוס  או חנקת אשלגן בריכוז 

4% 
 

 בארה"ב, קנדה וסין.לשימוש אסור 
ובתפוז השימוש מותר בקליפים  :בקוריאה

 בלבד.
 DICHLORPROP-P טרה ת"נפריגן אקס יאריות בפרוש יותיר בסבירות גבוהה שהשימ

0.1% 
 (ח"מ 60)

 

 D-2,4 ת"ר פרוטפאסט 
0.018% 

רשתות מר מוגבל ע"י כמה מההשימוש בחו לאשכולית, קליפים ותפוז 12 ח"מ( 18)
 אירופאיותה
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 הפגע

Pest 
 תכשירי הדברה
Pesticide Brand Name 

 שם גנרי
Generic Name 

נםלדו מינון  

זאו ריכו  

Rate per Dunam 

 ימי המתנה
Harvest Interval 

 הערות

Comments 
 שיווקמגבלות 

Marketing restrictions 
 

 מניעת
 מכות שמש
Heat stroke 

prevention 
 

 ZINC 0.5-10% ילבין א"ר
  

  דבק. 0.5% ספתבתו
 .ח העץריסוס על כל נפ

 

  מריחה או ריסוס על הגזע.  ZINC 20%-33% לובן משחה 

 CALCIUM CARBONATE ע משחה גז של
 

  הרכבות.בטיפול בשתילים ו  25-33%

 צעי גזםריפוי פ
Pruning Wounds 

 

  Tפנסיל 
 

OCTYL ISOTHIAZOLIN מריחה 
smirching 

  

 גיזום ושבר. למריחה על פצעי

 

 שחה תפזהיל מ
 

MINERAL OIL   

חים/ משט
 חומרי עזר
Adjuvants 

 

 וויתהת פי על מיועדים הם להם םשירילתכ מוגבל רעז ובחומרי במשטחים השימוש
 

  לד'. ל' 1-לא יותר מ  PARAFFINIC OIL 0.5-1% ן פיין שמ הטרולא

  ויריובריסוס א POLYVINYL POLYMER 0.5%  3% דבק ת"ר

 ALKYL POLYETHOXY ETHANOL טיבולין ת"נ 

FATTY ACIDS ISOPROPANOL 
0.025-0.05%    

 PHTHALIC GLYCEROLE ת"נ  B-1956טריטון  
ALKYD RESINS 

0.015-0.025%    

  אווירי בריסוס POLYVINYL RESIN 0.05-0.06%  0.3-0.5% ס  אב'פיק-כל

 ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ת"נ BB5משטח 

ETHANOL + ACID BUFFERS 
0.05-0.2%    

 ת"נ L-77משטח 
DIMETHYL 

POLYSILOXANES 
 'יברליןעם גבשילוב  0.025-0.05%   0.025-0.1%

 פרת ברזל.ג ילוב עםבש 0.1%
 

 ALKYLARYL POLYETHER ת"נ DXמשטח 

ALCOHOLS 
 

 .קלות באדמות לשימוש לא  0.5%
 

 

 
 
 
 
 

 םחוסריריפוי 
Micro-elements 

 

 

 

 
 
 

 המשך:         

 

 ברשימה זואינם מצויים  אם םג לורים אשיכמלהשתמש בתשוי, אין מניעה שירי ברזל ללא ריגם תכ רה בישראללמכיכיום  יםמוצע
 

  עלוותי ריסוס  ZINC NITRATE 0.3% אבצאון ת"נ

  עלוותי ריסוס  ZINC NITRATE 0.1-0.2% נאנובץ ת"נ

  ואוריאה ליןטיבו בתוספתריסוס עלוותי,   ZINC SULPHATE 0.12% גפרת אבץ א"ר

  עלוותי ריסוס  ZINC OXIDE 0.15% תחמוצת אבץ

בתוספת , מוןלמעט ליצעירים  הדר עציב  IRON SULPHATE 0.3% מ"רת ברזל אגפ
 יםלימון בוגרעצי בו  L-77 משטח 0.1%

 

או  B-1956טריטון בתוספת  ריסוס עלווה.  MANGANESE SULPHATE 0.2% א"מ ן מנגפרת ג
 טיבולין

 

 קס א"ממיקרומי
 און א"מ -מנגן

 

Microelement Chelates  Gr 500 '3 גר 
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Pest 
 תכשירי הדברה
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Generic Name 
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 או ריכוז
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 הערות
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Marketing restrictions 
 

 ך: המש
 
 
 
 
 

 םחוסריריפוי 
Micro-elements 

 

 Fe-HBED גרגרי  9ל ברז-כמי

 

75-55 
  Gr/t עץ '/ גר 

  

 

  .  גר' Fe-HBED  Gr 400 גרגרי  XPוליקל ב

 Fe-EDDHA גרגרי סקווסטרן 
200-300 

Gr/t   גר'/עץ 
 גריםעצים בול מינון 

 

 Fe-EDDHA וזלי נ 4.2גאו גולד 
30-35 

Cc/t    סמ"ק/עץ 
  ד'/גר' 1,500. ריםעצים בוגל מינון 

 

 Fe-EDDHA ת"ק  6גאו גולד 
25-30 

Gr/t  /'עץ  גר 
  ד'/'גר 1,250. ריםעצים בוגל ןמינו 

 

  לעצים בוגריםמינון   עץ גר'/  Fe-EDDHA Gr/t 20 א"מ PSליבפר 

  גריםנון לעצים בומי  מ"ק/עץ ס EDDHAS cc/t 280 ת"נ  350פיקסול 

 EDDHAS "מ ג  600יקסול פ
50-100 

Gr/t    גר'/עץ 
   

    ג/עץ  Fe-EDDHA Gr/t  40 קרסקל גרגרי

 טרן ג"מספרו
  לדה ג"מפ
 

Fe-EDDHA Gr 500 'גר    
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 tsenharvest Treatm-tsoP - קטיף וש לאחרתכשירים לשימ

 

 הפגע
Pest 

 שם התכשיר
Brand Name 

גנרי שם  
Generic Name 

 מינון או ריכוז
 חומר פעיל

Rate or amount of 

Active Ingredient 

 הערות
Comments 

 שיווקמגבלות 
Marketing restrictions 

 דונגים
Waxes 

 

 

 'זיודר תחנג דו
 

OXIDIZED POLYETHYLENE 
 

L' 200 'ל 
 

  ריון פט 100-125 -ל מינון

 ל' CARNAUBA WAX L' 200 ח'עי תיודר טבזונג ד
 .טוקומקווא לפומלו למעט
 .ריטון פ 100-125 -ל מינון

 

   ן פריולט מינון .לפומלו ליטר  SHELLAC L’ 1.5 ו פומלזיודר דונג 

  ריטון פ 100-150 -ל מינון. םיקליפל ל' OXIDIZED POLYETHYLENE L' 200 'תג תח גדונ

   ון פרילט מינון ליטר CARNAUBA WAX + SHELLAC L’ 1-2 ח'תים להדר 410 דונוגל

   ון פרילט מינון ליטר POLYETHYLENE L’ 1-2 'קס תחוו-ציטרו

  ון פרילט מינון ליטר POLYETHYLENE + SHELLAC L’ 1-2 תח' S קסוו-ציטרו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקוטלי מחלו
(ףטי)לאחר ק  

 

Post-Harvest 

Fungicides 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המשך: 

 ORTHO-PHENYLPHENOL (O.P.P) רקב ת"מ אל

 2% 
 

 הרחיצה צפה על מברשותהקטבילה או בבמיכל 
 אסור לשימוש בסין שניות. 20-30למשך 

י נקי ילה, לפרקילוח או טב. ח"מ 1,000-2,000 0.1-0.2%
 שניות.  20-30, למשך וףושט

 SODIUM ORTHOPHENYL – PHENOL קבון ת"נר אל
(S.O.P.P) 

 אסור לשימוש בסין דקות 3-5, למשך מיכל החיטוי.ב   0.5%-0.25%

 – SODIUM ORTHOPHENYL ן הקצפה ת"נ רקבו אל
PHENATE (S.O.P.P) 

ונה במתקן קן מעל למברשת הראשתובמקצף המ 1%-2%
 ש בסיןאסור לשימו ת.שניות לפחו 20למשך  ,צהיהרח

 FOSETHYL-AL א"ר 80%ט אאלי

gr 600 'בריסוס על המברשות, חיטוי במים גר . 
 ל' תמיסה 100-לן ינומ

באירופה וביפן נקבעו שאריות גבוהות 
 .מותרות לתכשיר זה

ת של שאריובהן נבדקות ות אחרבמדינות 
יות ארשת עלולות להתגלותכשיר זה, 

 .רם השימושרר טלביש ותר מעל המ
gr 250 'ל' תמיסה 100-למינון . בקילוח, חיטוי במים גר 

 ן פרי(.גר' לטו 6)

 IMAZALIL רוזליל ת"מ ב

cc 800  בדונג. מוש לשי. פ"חח"מ  2,000 סמ"ק 
 .גל' דונ 200-ל ןמינו. ולמעט פומללהדרים 

    באירופהת המותרת השארי 

  זיםתפו בות ו שכוליבא לאימזליל 

   !!! 4-ל הירד 

 .5ם נותרה לזנים האחריהשארית  

cc 1,600  פומלולבדונג. לשימוש  סמ"ק . 
 (פ"ח ח"מ 4,000ל' דונג ) 200-ל מינון

cc 400  מיםל'  200-ל מינון. מיםבלשימוש . פ"חח"מ  1,000 סמ"ק.  

 "מת NA טמגנ
 IMAZALIL ת"מ 50ר פונגפלו

cc 800  ל' דונג 200-ל מינוןבדונג. וש משיל. פ"ח ח"מ 2,000 סמ"ק. 

cc 200  מיםל'  100-ל וןמינ. מיםבלשימוש . פ"חח"מ  1,000 סמ"ק.  

 IMAZALIL סאנאזיל ת"מ
 . בדונגלשימוש  0.4%

 .יםלשימוש במ 0.2%

 IMAZALIL + PYRIMETHANIL פילאבאסטר ת"ר

L' 2 'ג. בדונימוש לש. פ"חמכל ח"מ  2,000 ל 
 .ל' דונג 200-נו להי המינון

cc 250 מ"ק ס 
, בטבילה או מיםבלשימוש . פ"חכל מח"מ  500

 מים.ל'  100-להינו  נוןהמי .בקילוח
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 הפגע
Pest 

 שם התכשיר
Brand Name 

גנרי שם  
Generic Name 

 מינון או ריכוז
 חומר פעיל

Rate or amount of 

Active Ingredient 

 הערות
Comments 

 שיווק מגבלות
Marketing restrictions 

 

 המשך: 
 
 
 

 תקוטלי מחלו
(ףטי)לאחר ק  

 

Post-Harvest 

Fungicides 

 
 

 בדונג. לשימוש . פ"חח"מ  2,000 ל' MYCLOBUTANIL L' 3.3 מדקוטאניל ת"
 .ל' דונג 200-ל מינון

 

ארה"ב, קנדה, באסור לשימוש 
  .יפןקוריאה ו, הוסטרליא

השימוש מותר בקליפים ובתפוז בסין 
 בד.לב

 ת"ר 500טקטו 
THIABENDAZOLE 

 שניות 30-60, למשך במקלח 0.1%
קליפים, תפוז, השימוש מותר בבסין 
 גבוש ודינובערפול מעל למברשות לפני יי 1% פומלוו לימון

 .ל' 200 נג שלוד יתלחבנון מי. דונגמוש בשיל גר' THIABENDAZOLE gr. 400-800 בנדזול א"מתיא

 ןואחססה לילפני הכנטבילה במים מ ח"פ. ח" FLUDIOXONIL 0.2% 500 סקולאר ת"ר
 שניות. 30טבילה למשך  .נוגני שלב הדיולפ

 

 PHOSPHORIC ACID 1.15% נוזל PHקנון 
 

  יוטיחה לכימב וא מקלחב. ח"פ מ”ח 4,000

 

 מווסתי צמיחה
 ( ף)לאחר קטי 

 

Post-Harvest 

Growth regulators 
 

 סמ"ק  GIBBERELLIC ACID Cc 250 ת"נ  וןג'יברל
 

 ליתלאשכו .פ(ח"מ ח" 50) דונגל'  200-ל מינון
 .וללימון

 

 סמ"ק  GIBBERELLIC ACID Cc 250 יב ת"נ ג ג'בי
  .מ ח"פ(ח" 50)ל'  200 -ל מינון

 .לפומליתלאשכולית ו
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 desHerbici  -לי עשבים קוט

 .  שראלות בימותרבארצות היעד או שהשאריות נמוכות מאלו ש אין שאריות מותרות בהדרים לרוב המכריע של קוטלי העשבים :חשוב מידע
ובין  התרסיסמגע בין מניעת  בוססתתוצרת מבשאריות המניעת , עשבים בישראל אין ימי המתנה לפני קטיף ואין עקומות דעיכהה לקוטלי היות ו

     :ולכן ,הפירות
 יס אל הפירות.תרסשל ה למנוע כל רחף   יש   -        

 קוטלי העשבים הינה לחלוטין בידי המגדל.השימוש בתוצאות על האחריות    -        

 .פני השימושר להתכשי לעיין בתווית שי  ותיקומדות הנחיל

 

 שם התכשיר
Brand Name 

 נרישם ג
Generic Name 

 כמות לדונם
Qty per Dunam 

 גידול גיל
Crop Age 

 עשבשלב 
Weed Stage 

 ערותה
Comments 

 שיווקמגבלות 
Marketing restrictions 

  "מתאוקסיגל 
 

OXYFLOURFEN 
 

Cc 200-300 קסמ" 

 
 חרישיים אחוד

 נטיעה

  

 . וביבסטאר רלמעט 
 ין להשתמש בטמפ' גבוהות.א

 
בארה"ב, קנדה,  :מתאימותאין שאריות 
 .יפןו סיןאוסטרליה, 

קליפים יש שאריות מותרות ל קוריאהב
 לבד.ב לימוןו

 OXYFLOURFEN  גול ת"מ
Cc 30 ק מס" 

 וא 

Cc 200-600 סמ"ק 
ס"מ 10עד  מנטיעה  

 יועדמ ן הנמוךהמינו . בסטאר רובילמעט 
 . לייפוסטשילוב עם תכ' גל
 בטמפ' גבוהות. שתמשין להא

 OXYFLOURFEN גליגן ת"מ
Cc 30  סמ"ק 

 או
Cc 400-500 סמ"ק 

חודשים  5 -מ
 מס" 10עד  נטיעהלאחר 

תכ'  שילוב עםל מיועד ן הנמוךהמינו
 השתמש בטמפ' גבוהות.ין לא. לייפוסטג

 OXYFLOURFEN גליל ת"מ 
Cc 30-50 סמ"ק 

 או
Cc 200-500 סמ"ק 

ם חודשי 5 -מ
 ס"מ 10 עד נטיעהלאחר 

 מש בטמפ' גבוהות.ין להשתא  מהנטיעה סמ"ק  OXYFLOURFEN Cc 400 גלאון ת"מ 

שנים 3 -מ סמ"ק  OXYFLOURFEN + DIURON Cc 400 אואזיס ת"ר  
  

 .טאר רוביסלמעט . המתנה ימי 3
 יעדיםאף אחד מהב אין שאריות מתאימות: ין להשתמש בטמפ' גבוהות.א

 
 + DIURON + GLYPHOSATE גליידר ת"ר 

OXYFLUORFEN 
Cc 400  מס" 30עד  משנה שלישית סמ"ק 

 .סטאר רוביט למע
 .תגבוהו ין להשתמש בטמפ'א

 ט ת"רסאוקסיפ
 זומר ת"ר

 

GLYPHOSATE + 

OXYFLUORFEN 
Cc 200-300 ס"מ 40עד  מגיל שנה ק"סמ 

 בארה"ב, קנדה, :מתאימותאין שאריות  
 .יפןו סין, אוסטרליה

קליפים במתאימות יש שאריות  באירופה
 לבד.בתפוז בו
, קליפיםב מתאימות יש שאריות קוריאהב
 לבד.בובפומלו  לימוןב

תייםמשנ גר' BROMACIL Gr 50-800  "רג  80 ורגןא     . אשכוליות אדומותפומלו ולמעט   

שוויץ, אירופה, ב :מתאימותאין שאריות 
  מגיל שנה גר' BROMACIL Gr 75-400 א"ר רהנט סיןו הקנדה, אוסטרלי

 םבה , אדומותאשכוליות ו ופומללמעט 
 100עד  ןבמינו ש' 5מגיל  החל ססלר ןנית

    '. ד'/ג
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שלישית משנה גרם CARFENTRAZONE ETHYL Gr. 5 אורורה ג"ר   
 

ס"מ 50עד   גלייפוסבשילוב  
 

  .סיןוב , בקנדהאירופהב :מתאימותאין שאריות 
תמשנה שלישי סמ"ק  CARFENTRAZONE ETHYL Cc 5 אור ת"מ לבד.ב לימוןבקליפים וב מתאימות יש שאריות קוריאהב "מס 50ד ע   בשילוב טייפון 

 + GLYPHOSATE ת"ש  גלייפורורה

CARFENTRAZONE ETHYL 
Cc 200-300 למעט אתרוג  משנה שלישית סמ"ק 

  .סיןואוסטרליה , קנדהאירופה, ב :מתאימותאין שאריות 
 .בלבד לימוןב מתאימות יש שאריות קוריאהב

 ת.אירופאיומוגבל ע"י כמה מהרשתות ה השימוש בחומר
   חודש 18 -מ סמ"ק D Cc 250-300-2,4 "מסופר תבר אל

 אירופאיותמר מוגבל ע"י כמה מהרשתות הבחו שימושה

 ת"נ  ליקיאמינופ
 ת"נ  720בר 
 דול ת"נ שר

2,4-D 0.3% משנה שלישית 
 

 טוסיפיגלתכ' עם לוב בשי
  שלישיתמשנה  D 0.25%-2,4 "מובר אמינא

  שיתמשנה שלי D  0.25-0.5%-2,4 ת"נ Dו אמינ

 רות בישראל. מותטרם נקבעו שאריות   "הק משנה שלישית םגר INDAZIFLAM Gr. 15 ליון ת"רא
 אמיר ת"ר

 ור ת"רתב
OXYFLUORFEN + 

PROPYZAMIDE 
Cc 200-250 באף אחד מהיעדים אין שאריות מתאימות:  ק"ה עה ואילךמהנטי סמ"ק 

 סמ"ק  PROPYZAMIDE Cc 200 מגלן ת"ר 
משנה לאחר 

ב עם גליגן בהתאם ולישב ק"ה הנטיעה
 גליגן לאזהרות בתווית

 באף אחד מהיעדים אין שאריות מתאימות:

 ת"נ איזיקטול
 גלייפוגן ת"נ 
 גלייפוס ת"נ

 ת"נ אונדאפר

GLYPHOSATE 0.5%-5% מגיל שנה  

ודל בהתאם למין ולגינון: המ
  סוס.העשב ולנפח הרי

 אואין ליישם בזמן ההשקיה 
 סמוך לתחילתה.

 בקנדה :מתאימותין שאריות א
ת בתפוז ובקליפים ויות מתאימיש שאר: ובסין באירופה

 בלבד.
 

 ופאיותאירהשימוש בחומר מוגבל ע"י כמה מהרשתות ה

  מגיל שנה GLYPHOSATE 1%-5% "נ פ תגאלו
 "נור תרונדומ

 מגיל שנה GLYPHOSATE 1%-3% רונדופז ת"נ 
 

  מגיל שנה GLYPHOSATE 1% - 3% ייפון ת"נ גל

  מגיל שנה GLYPHOSATE 0.5% - 4% "נ טייפון ת

  מגיל שנה GLYPHOSATE 0.25% - 2.5% ג"ממקס  דאפראונ

   קסמ" GLUFOSINATE AMMONIUM Cc 300-800 טון ת"נבאס

לקי כל מגע עם ח עומניש ל
 העץ הירוקים

 

 ת"נ 20בסטה 
 ת"נ 15 בסטה

 סט ביי ת"נב
 ברנר ת"נ

 בוס ת"נ וגל
 ת"נ פאסטר 

GLUFOSINATE AMMONIUM 
250-1,000 

Cc    סמ"ק 
 א"ה מנטיעה

 GLUFOSINATE AMMONIUM 300-1,000 נבומבה ת"
Cc    סמ"ק 

 

 מנטיעה
 

 
 



 
 Permissible plant protection products for use on Citrus designated for export – 2020-21                   2020-21 – ליצוא  המיועדים  בהדריםתכשירי הדברה מותרים לשימוש 

 

 
 דף מס' 

Page no. 
 מתוך  18

Of 
18 

 

 

 שם התכשיר
Brand Name 

 נרישם ג
Generic Name 

 כמות לדונם
Qty per Dunam 

 גידול גיל
Crop Age 

 עשבשלב 
Weed Stage 

 ערותה
Comments 

 שיווקמגבלות 
Marketing restrictions 

 

 ג"מ  80ן וריאד
 

DIURON 

 

Gr 250-300 ר'ג 
 

 נה שלישיתמש
 

/ א"ה ק"ה   

רוסיה, שוויץ, אירופה, ב :מתאימותאין שאריות 
  .אוסטרליה, סין ויפן

 בלבד. לימוןב מתאימות יש שאריותארה"ב ב

 ת"ר 80דיאורקס 
 א"ר 80יאורקס ד

 רקס ת"ר
DIURON Cc 250-400 שנים 3 -מ סמ"ק   

 

שנים 3 -מ סמ"ק DIURON Cc 200-300 רון ת"רסאנדו   ק"ה 

שנים 3 -מ גר' DIURON Gr 400 ג"ר 80דיאורקס    מונע הצצה 

 מ"קס CLETHODIM Cc 70-100 חץ סופר ת"מ
 יעדשום ב :מתאימותאין שאריות   א"ה 

 + DIFLUFENICAN ווס ת"רט

METRIBUZIN 
Cc 400  ס"מ 15עד  משנה לנטיעה סמ"ק 

חודשים   22 יש להמתין
 .לפחות בין יישומים עוקבים

חלק מהרשתות   .יעדשום ב :מתאימותאין שאריות 
 בתכשיר. את השימוש מגבילותופאיות האיר

 טומהוק ת"מ
 מלאטון ת"פ

 

FLUROXYPYR 

 

 משנה שלישית 0.25-0.5%
 

 שטחם בימי 7מרעה איסור 
 .רוססהמ

, קנדה, אוסטרליהארה"ב, ב :מתאימותאין שאריות 
 סטרן ת"מ ןוסי קוריאה

 משנה שלישית FLUROXYPYR 0.5% טנדוס ת"מ
 

עלים 6-4עד  מגיל שנה סמ"ק  DIFLUFENICAN Cc 50 גטו ת"ר ל  ,ולה-, מירב, ניובזנים: פומלו 
דה, קנארה"ב, באירופה, שוויץ,  :מתאימותאין שאריות   ה, פרנקהסצומ

  םעלי 4עד  מגיל שנה סמ"ק  DIFLUFENICAN Cc 50 "רפאלקון ת  ןוסי , קוריאהאוסטרליה

 באף אחד מהיעדים אין שאריות מתאימות:    סמ"ק CYCLOXIDIM Cc 120-400 פוקוס אולטרא ת"מ

גיל שנהמ גר' FLUMIOXAZIN Gr 10 סטרייק א"ר  ס"מ 10-40 

  .קנדהב אין שאריות מתאימות: 
 בלבד. בקליפים ובלימוןיש שאריות מתאימות  :הקוריאב
  בד.ז בלליפים ובתפוקיש שאריות מותרות בסין ב

 בתכשיר. שחלק מהרשתות האירופאיות אוסרות את השימו
 סטאר ת"מ

שתילהמאחרי ה סמ"ק  OXADIAZON Cc 600 רונסטאר ת"מ  ק"ה 
בארה"ב, קנדה , אוסטרליה,  :מתאימותאין שאריות  

 ןיפה , סין וקוריא

שנים 3 -מ סמ"ק  DIFLUFENICAN + DIURON Cc 400  ר ת"ררטנפ   
 .סטאר רובילמעט 

 טייפון םע שילובב
 

 יעדשום ב :מתאימותאין שאריות 

 


