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  בפלפלתכשירי הדברה מותרים לשימוש 

 המיועד ליצוא 
Permissible Plant Protection Agents for Use on Peppers for Export  

 

004IREU240815  

 .Un-limited use within IPM  שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה המשולבת.

 .Limited use within IPM following field guides’ advice  שימוש מוגבל בהדברה משולבת לאחר התייעצות עם מדריך השדה.

 .Forbidden for use within IPM (For corrective action only)  אסור לשימוש במסגרת הדברה משולבת )פעולה מתקנת בלבד(.

 

 

          ירוקים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוקחומרים 

 
 הערות הן חלק בלתי נפרד מרשימת החומרים. לכן, חובה לקרוא את ההערות בעיון.

 

 חובה לעיין בתוויות התכשירים לפני השימוש.

 

חברת יתרולאב מזהירה כי לא די בציות להנחיות כפי שמפורסמות בדף זה 

שאריות המקיפה את כל החומרים ומומלץ כי המגדל יבצע בדיקת 

הנמצאים בשימושו לפני שיווק התוצרת. זאת בשל העובדה כי דעיכת 

החומר מושפעת מגורמים רבים כגון טמפ' וסוג קרקע. במיוחד אם הם 

שונים מהנתונים ששררו במהלך רישוי החומר עליו מתבססות המלצות 

 יתרולאב.

 
 עורכי הרשימה:

 מנהלת רשומותמיטל רז 

 היחידה של הענף בשה"מ. כיימדרהרשימה נעשתה בסיוע 

 

 :  צחי סקלסקיחתימת מנהל
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אקרית 

אדומה 

 מצויה +

אקרית 

 צהובה

 

Tetranych

us 

cinnabari

nus + 

Tetranych

us urticae 

Bio 

Persimilis - 
 אקרית טורפת

 Bio Persimilis Phytoseiulus persimilis 
20,000 – 

30,000 
0  

אולטרהפז 
  Ultrapaz MINERAL OIL 1% 3  ת"מ

  DIMOL PARAFFINIC OIL 1% 7  דימול שמן

EOS שמן  EOS OIL MINERAL OIL 1% 3 

  בשילוב עם מילבנוק

 לפי תווית בלבד.

Combined with 

Milbemectin 

according to label. 

 3 ליטר VEGETABLE OIL TAMAR TECH L 1.5  שתמר טק ת"
 

  10 סמ"ק OBERON  SPIROMESIFEN Cc 60  אוברון ת"ר

 לא לאירופה 3 סמ"ק XMITE ACEQUINOCYL Cc 150  יט ת"רקסמיא
 ורטימק ת"מ

 בקטין ת"מ
 ורקוטל ת"מ

 רומקטין ת"מ
אקרימקטין 

 ת"מ
 אגרירון  ת"מ

 ביומקטין ת"מ
 ורטיגו ת"מ

 אינוורט ת"ש

 

VERTIMAC EC 

BACTIN EC 

VERKOTEL EC 

ROMACTIN EC 

ACRIMACTIN EC 

AGRIRON EC 

BIOMECTIN EC 

VERTIGO EC 

INVERT 

ABAMECTIN 
Cc 30-50 

 סמ"ק
7 

בשילוב עם שמן 

 מינראלי או משטח.

Combined with 

surfactant. 

 TIMOR C  ת"מ Cטימור 
Melaleuca alternifolia + Sophora 
sp.+ Natural Pyrethrin 

0.5% 3  

 7 גר' MASAI TEBUFENPYRAD Gr. 75  מסאי א"ר
  לארה"בלא 

 

 3 סמ"ק SPIDER ETOXAZOLE Cc 25  ספיידר ת"ר 
 לא לאירופה

 

 פלורמייט ת"ר
  פרדיסו ת"ר

FLORAMITE SC 
PARADISO 

BIFENAZATE 0.05% 3 
אין לרסס יותר מפעמיים 

 בשנה.

  NEEMGARD OIL NEEM OIL 0.5-1% 3  נימגארד שמן

 מטרונום ת"מ
  רקויאם ת"מ

METRONOM 

REQUIEM 
SYNTHETIC TERPENES 
EXTRACT OF CHENOPODIUM 

 סמק/דונם 500

 
3  

 אקרית

 העיוותים

Polyphagot

arsonemus 
latus 

 אגרירון ת"מ 
 ורטימק ת"מ

 ורטיגו ת"מ
 ורקוטל ת"מ

 רומקטין ת"מ
 ביומקטין ת"מ

 
 

AGRIRON EC 

VERTIMAC EC 

VERTOGO EC 

VERKOTEL EC 

ROMACTIN EC 

BIOMECTIN EC 

ABAMECTIN 
Cc 30-50 

 סמ"ק
7 

בשילוב עם שמן מינראלי 

או עם משטח.      
Combined with 

surfactant. 

 פיראט ת"ר
 פוליס ת"ר

 PIRAT CHLORFENAPYR Cc 40 3 סמ"ק 
 לא לאירופה

 

  10 סמ"ק OBERON SPIROMESIFEN Cc 60  אוברון ת"ר

 פרוקליים ת"מ
  פרפקט ת"מ

PROCLAIM 

PERFECT 
EMAMECTIN BENZOATE Cc 40 ידביר גם זחלי עשים. 7 סמ"ק 

  7 סמ"ק Knockout EMAMECTIN BENZOATE Cc 40  נוקקאוט ת"מ

 זחלי אגרוטיס

Agrotis sp. 
  SAFSAN 515 SODIUM FLUOSILICATE   (bait) Kg 1.5-2 3  פ"ג 515ספסן 
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 ק"ג

זחלי 

 סטיהליו

Helicover

pa  

armigera 

 

 עד שני ריסוסים עוקבים. 7 סמ"ק AVANT EC INDOXACARB  -4530  אוונט ת"מ

  AMPLIGO  אמפליגו תר"ק
CHLORANTRANILPROLE+ 
LAMBDA CYHALOTHRIN 

cc 20 3 סמ"ק 
 לא לאירופה

 

 TAKUMI FLUBENDIAMIDE  טאקומי ג"ר
 

Gr. 15 'גר 
3  

זחלי 

 לפיגמה

Spodopter

a exigua 

  AMPLIGO  אמפליגו תר"ק
CHLORANTRANILPROLE+LAM
BDA CYHALOTHRIN 

cc 20 3 סמ"ק 

 לא לאירופה 

 

 

 DENIM  דנים ג"ר
LUFENURON+EMAMECTIN 
BENZOATE 

 

Gr. 10 'גר 
 בלארה" לא 3

  3 גר' TAKUMI FLUBENDIAMIDE Gr. 15  טאקומי ג"ר

 3 גר' XENTARI Bacillus thuringiensis Aizawai Gr. 300  סנטארי ג"ר
וואט -ת משטח ביובתוספ

 0.1% בריכוזבריכוז 

 AVANT EC INDOXACARB  אוונט ת"מ
Cc 30-45 

 סמ"ק
 עד שני ריסוסים עוקבים. 7

 DURIVO  דוריבו ת"ר
THIAMETHOXAM+ 
CHLORANTRANILIPROLE 

  3 סמ"ק 30

 אטלס ת"מ

 טלסטאר ת"מ
 

ATLAS 

TALSTAR 
BIFENTHRIN Cc 75 7 סמ"ק 

כנף במקרה של התקפת 

עם  חיוור יש להתייעץ

 המדריך.

 

  3 סמ"ק BAZ PYRIDALYL cc 20  בז ת"מ

 מץ' ת"מ

 ת"מ 50מאצ'ו 
 צבר ת"מ

 

METCH 

MATCHO 

TSABAR 

LUFENURON Cc 40 14 סמ"ק 
 לארה"ב לא

 

 CORAGEN CHLORANTRANILIPROLE  קורגן
סמ"ק  20

 לדונם
3 

ימים  7-10מרווח של 

 ראה תווית.יישומים. בין 

 זחלי פלוסיה

 Plusia sp. 

 

 AVANT EC INDOXACARB  אוונט ת"מ
-45 Cc 30 

 סמ"ק
 .עד שני ריסוסים עוקבים 7

  3 גר' TAKUMI FLUBENDIAMIDE Gr. 15  טאקומי ג"ר

זחלי 

 פרודניה

Spodopter

a littoralis 

 AMPLIGO  אמפליגו תר"ק
CHLORANTRANILPROLE + 
LAMBDA CYHALOTHRIN 

cc 20 3 סמ"ק 
 

 לא לאירופה

  3 סמ"ק BAZ PYRIDALYL Cc 20  בז ת"מ

  3 גר' TAKUMI FLUBENDIAMIDE Gr. 15  טאקומי ג"ר

 DENIM  דנים ג"ר
LUFENURON+EMAMECTIN 
BENZOATE 

Gr. 10 'לארה"ב לא 3 גר 

 3 גר' XENTARI Bacillus thuringiensis Aizawai Gr. 300  סנטארי ג"ר
וואט -משטח ביובתוספת 

 0.1% בריכוז בריכוז

באיטרואיד 
  14 אחוז BAITHROID CYFLUTHRIN 0.1  ת"מ

 . 3 סמ"ק DURIVO THIAMETHOXAM + 30  דוריבו ת"ר
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CHLORANTRANILPROLE 

, מוליט ת"ר
 לארה"ב. לא 14 סמ"ק MOLIT TEFLUBENZURON Cc 50  שונית ת"ר

 מץ' ת"מ
 מאצ'ו ת"מ

 צבר ת"מ
 

METCH 

MATCHO 

TSABAR 
LUFENURON Cc 40 14 סמ"ק 

 לארה"ב. לא

 

 KARATE LAMBDA CYHALOTHRIN  קרטה ת"מ
100-150 
 לא לאירופה 14 סמ"ק

 

 RANNER METHOXYFENOZIDE  ראנר ת"ר
Cc 50-75 

 קסמ"
3  

 ת"מ 20טיטאן 

 סימשופר ת"מ
 20סיפרין 

 תרסיפ ת"מ

 

TITAN 20 

SIMSHUPAR 

SIFRIN 20 

TARSIP 
CYPERMETHRIN 

 cc50 סמ"ק 

 לא לארה"ב 14
 סימבוש ת"מ

 10סיפרין 
 ת"מ

 שרפז ת"מ

 

SIMBUSH 

SIFRIN 10 

SHERPAZ 

 cc60-100   

 סמ"ק

 כנימת עש

 הטבק

Bemisia 

tabaci 

 

Bio Swirskii  Bio Swirskii Amblyseius swirskii 
50,000-

100,000 
0  

 .Spraying     .בריסוס 7 סמ"ק ACTARA THIAMETHOXAM Cc 10  אקטרה ת"ר

אצטאסטאר 
 ת"מ

אצטאפלוס 
 ת"מ

 
ACETASTAR 

ACETAPLUS 
ACETAMIPRID+BIFENTHRIN gr 250 '4 גר  

  100 מובנטו
 3 סמ"ק MOVENTO SPIROTETRAMAT cc 50  ת"ר

ריסוס נוסף )בהתאם 

לצורך( במרווח של לא 

 ימים. 14-פחות מ

אין לרסס יותר מפעמיים 

 בשנה.

  LQ-215זהר 
ZOHAR LQ-215 

 

FATTY ACID POTASSIUM 
SALT 

0.4% 3 

וודא כי האצווה שבידך 

היא האצווה החדשה ללא 

 אמוניום רבעוני.

 ידביר בעיקר זחלים. 10 סמ"ק OBERON  SPIROMESIFEN cc 60  אוברון ת"ר

  3 סמ"ק APLORD BUPROFEZIN Cc 100  אפלורד ת"ר

 DESIS DELAMETHRIN  דסיס ת"מ
 cc50-100 

 סמ"ק
14 

יודברו גם כנימות עלה 

 בתנאי שהעלה לא מקופל

 ת"מ 20טיטאן 

 סימשופר ת"מ
 20סיפרין 

 תרסיפ ת"מ

 

TITAN 20 

SIMSHUPAR 

SIFRIN 20 

TARSIP 
CYPERMETHRIN 

 cc50 סמ"ק 

 לא לארה"ב 14
 סימבוש ת"מ

 10סיפרין 
 ת"מ

 שרפז ת"מ

 

SIMBUSH 

SIFRIN 10 

SHERPAZ 

 cc60-100   

 סמ"ק
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 7 סמ"ק FLASH SULFOXAFLOR cc 30  פלאש ת"ר

 90בשילוב עם שטח 
 0.1%במינון 

 ידביר גם כנימה קמחית.

מוספילן 
 לריסוס

 מפיסטו ת"נ 
 

MOSPILAN 

MEPISTO 
ACETAMIPRID Cc 30 ידבירו גם כנימות עלה.  7 סמ"ק 

 MYTIMOR  מייטימור ת"מ
Melaleuca alternifolia 

+ Natural Pyrethrins  
0.4% 3  

 45נימיקס 
  NEEMX 45 AZADIRACHTIN 0.1% 3  ת"מ

  NIMPAR  נימפר ת"מ
PYRETHRINS + NEEM OIL + 
PLANT OIL 

1% 3  

 יש לרסס בשעות הערב. AZGAN AZADIRACHTIN 0.1% 3  עזגן א"ר

 מטרונום ת"מ

 רקויאם ת"מ
 

METRONOM 

REQUIEM 

SYNTHETIC TERPENES 
EXTRACT OF CHENOPODIUM 

  3 סמק/דונם 500

 IPON DINOTEFURAN 0.075% 3  איפון
 לא לאירופה

 

 KARATE 5 LAMBDA CYHALOTHRIN  ת"מ 5 קרטה
100-150 
 לא לאירופה 14 סמ"ק

 

 MUSTANG ESFENVALERATE  מוסטנג
100-150 
 לא לאירופה 10 סמ"ק

 

 אימקסי ת"ר
 קונפידור ת"ר

 ווארנט ת"ר
 סייפן ת"ר

 קוהינור ת"ר
 קונפידנס ת"ר

 קודקוד ת"ר

 

IMAXI 

CONFIDOR 

WARRANT 

SAIFAN 

KOHINOR 

CONFIDENCE 

KODKOD 

IMIDACLOPRID 
100 

Cc    סמ"ק 
3 

 

        .בהגמעה בלבד

 Percolation. 

 

 NOFLY  נופלי
PAECILOMYCES 
FUMOSOROSEUS 

0.2% 7  

 כנימות עלה

Aphidoidea 

Sp 

Bio 

Aphidius -  
 טפיליתצרעה 

 Bio Aphidius Aphidius colemani 1,000 -2000 0  

 7 סמ"ק ACTARA THIAMETHOXAM Cc 10  אקטרה ת"ר
                       .בריסוס

Spraying. 

  0 יח' RIMITRAP POLYISOBUTANE 4-5  רימיטרפ 

בוטניגארד 
 BOTANIGARD  ת"ר

Beauveria bassiana  

Strain GHA 
0.1-0.2% 3  

 1500גנים 
 GANIM 1500 NEEM OIL +  AZADIRACHTIN 1% 3  ת"מ

 יש לרסס בשעות הערב.

Apply in the evening 

 TIMOR C  ת"מ Cטימור 
Melaleuca alternifolia + Sophora 
sp.+ Natural Pyrethrin 

0.5% 3  

  3 גר'TEPPEKI FLONICAMID gr. 15  טיפיקי ג"מ

 בשילוב עם תותח. KFIR NEEM OIL + Plant Oil 0.3% 3  כפיר ת"מ



 
 18.07.16                                                                                                                                                                                    ושע"י"ב תמוז ת

והינו בגדר  וחברת יתרולאבמשרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה ושיווקם,  , המועצה לייצור צמחיםרשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידיבימי ההמתנה המפורטים  .1
רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות  עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. הנחיית מינימום בלבד.

 . יתרולאבהמגדלים במחלקה לאבטחת איכות של 

 הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף. .2

 "מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב”כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע©  .3

 
 :Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export                                                      ליצוא:                 המיועד  פלפלמותרים לשימוש ב תכשירי הדברה

 
 דף מס'

Page no. 
6 

 מתוך
Of 

14 

 

 רשומה מס'
List no. 

4.1 

 

 הפגע

Pest 

שיטות ותכשירי 

 הדברה

Method & 

Pesticide 

Brand Name 

הדברה 

 משולבת

IPM 

תכשירי ההדברה 

 בלועזית

Pesticide Brand 

Name 

 שם גנרי

Generic Name 

 כמות לדונם

Qty. per 

Dunam 

ימי 

 המתנה

Harvest 

Interval 

 הערות

Comments 

 .אגוזבשילוב עם  KNIMAT Potassium salt of fatty acids  0.8% 3  ת"נ כנימת

 45נימיקס 
 ת"מ

 עזגן א"ר
 

NEEMX 45 

AZGAN 
AZADIRACHTIN 0.1% 3 .יש לרסס בשעות הערב 

 NIMPAR  נימפר ת"מ
PYRETHRINS + NEEM OIL + 
PLANT OIL 

1% 3  

 TOTACH  תותח ת"מ
PYRETHRINS + NEEM OIL + 
VEGETABLE OIL 

0.4% 3 
 יש לרסס בשעות הערב.

Apply in the evening 

 20לאנט 
  דופונט ת"נ

LANATE 20 

DUPONT 
METHOMYL 

 cc200-350 

 סמ"ק
 לא לאירופה 3

  4 גר' CHESS PYMETROZINE gr. 30  צ'ס ג"ר

   GAUCHO IMIDACLOPRID  גאוצ'ו א"ר
ק"ג  100לחיטוי ק"ג  3

 זרעים

 אימקסי ת"ר
 קונפידור ת"ר

 ווארנט ת"ר
 סייפן ת"ר

 קוהינור ת"ר
 קונפידנס ת"ר

 קודקוד ת"ר

 

IMAXI 

CONFIDOR 

WARRANT 

SAIFAN 

KOHINOR 

CONFIDENCE 

KODKOD 

IMIDACLOPRID 
40 

Cc    סמ"ק 
3 

 

        .בהגמעה בלבד

 Percolation. 

 

כנימת 

 הדלועיים+

 האפרסק

 אימקסי ת"ר
 קונפידור ת"ר

 ווארנט ת"ר
 סייפן ת"ר

 קוהינור ת"ר
 קונפידנס ת"ר

 קודקוד ת"ר

 

IMAXI 

CONFIDOR 

WARRANT 

SAIFAN 

KOHINOR 

CONFIDENCE 

KODKOD 

IMIDACLOPRID 
40 

Cc    סמ"ק 
3 

 

        .בהגמעה בלבד

 Percolation. 

 

  3 גר'TEPPEKI FLONICAMID gr. 15  טיפיקי ג"מ

 .Spraying     .בריסוס 7 סמ"ק ACTARA THIAMETHOXAM Cc 10  אקטרה ת"ר

נהרניםמ  

Liriomyza 

trifolia 

L. 

huidobren

sis 

Bio 

Diglyphus – 
 צרעה טפילית

 Bio Diglyphus Diglyphus isaea 500-1,000 0 
 

 

 ורטימק ת"מ
אגרירון 

 )אגרימק( ת"מ

 ביומקטין ת"מ
 ורקוטל ת"מ

 

VERTIMAC EC 

AGRIRON EC 

BIOMECTIN EC 

VERKOTEL EC 

ABAMECTIN Cc 60 7 סמ"ק . 

 נמלים

Formicoid

ea  

 BARKAN  ברקן אב'
PYRETHRUM + 
DIATOMACEOUS EARTH 

 

Gr. 40 'גר 

 

0 

מינון לקן.            

Amount per nest. 

 NEMALIT SILICON DIOXIDE  נמלית אב'
איבוק שבילי 

 נמלים וקינים
 לשימוש אורגנימורשה  0

   GAUCHO IMIDACLOPRID  גאוצ'ו א"ר
ק"ג  100לחיטוי ק"ג  3

 זרעים

  Bio Orius –  Bio Orius Orius laevigatus 4,000 -     0תריפס 
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 הטבק

Thrips 

tabaci 

+ 

תריפס 

 קליפורני

Franklinie

lla 

occidental

is 

 

  6,000     פשפש טורף

אקרית 
 Bio Swirskii Amblyseius swirskii  סבירסקי

50,000 -

100,000 
0  

 DENIM  דנים ג"ר
LUFENURON+EMAMECTIN 
BENZOATE 

Gr. 20 'לארה"ב לא 3 גר.  

 IZIDOR AZADIRACHTIN 0.3% 3  איזידור ת"מ 
 1%בשילוב נימטול 

 ראה תוית.

 בשילוב תוסף שמן. VERKOTEL ABAMECTIN     0.1% 7  ורקוטל ת"מ

 טלסטאר ת"מ

 אטלס ת"מ
 

TALSTAR EC 

ATLAS 
BIFENTHRIN Cc 75 7 סמ"ק 

במקרה של התקפת רכנף 

התייעץ עם חיוור 

 המדריך.

 

טרייסר 
  TRACER ULTRA SPINOSAD 0.08% 4  אולטרה ת"ר

 מטרונום ת"מ

 רקויאם ת"מ
 

METRONOM 

REQUIEM 

SYNTHETIC TERPENES 
EXTRACT OF CHENOPODIUM 

 סמק/דונם 500

 
3 

 80טרייסר  בשילוב 

 סמ"'ק
 בשילוב איזידור. NEEMATOL  OIL NEEM OIL 1% 3  נימטול שמן

 סופר ספרטה
 7 סמ"ק SPARTA SPINETORAM Cc 80  ת"ר

 90בתוספת שטח 

0.1%. + Surfactant. 

 פיראט ת"ר
 פוליס ת"ר

 PIRATE CHLORFENAPYR Cc 40 3 סמ"ק 

 לא לאירופה

אסור לשימוש בשטחים 

 פתוחים.  

  

 RUFAST ACRINATHRIN  רופסט תחליב
60-80 

Cc   סמ"ק 
3 

 .לארה"בלא 

 

 ת"מ 20טיטאן 
 סימשופר ת"מ

 20סיפרין 

 תרסיפ ת"מ

 

TITAN 20 

SIMSHUPAR 

SIFRIN 20 

TARSIP 
CYPERMETHRIN 

 cc50 סמ"ק 

 לא לארה"ב 14
 סימבוש ת"מ

 10סיפרין 
 ת"מ

 שרפז ת"מ

 

SIMBUSH 

SIFRIN 10 

SHERPAZ 

 cc60-100   

 סמ"ק

   GAUCHO IMIDACLOPRID  גאוצ'ו א"ר
ק"ג  100לחיטוי ק"ג  3

 זרעים

נמטודת 

 עפצים

Meloidogyn

e sp. 

 ביונם
 

BioNem Bacillus firmus kg 4 3 ק"ג  
 

 VYDATE  10  ת"נ 10ויידט 

OXAMYL 

L’ 1.0 'ל 

21 

 לא לאירופה

עוקבים טיפולים  4בהגמעה. 
 ליטר VIVA 0.5  ויוה החל משבוע לאחר השתילה.  

 בוטריטיס

Botrytis 

 500טלדור 
 ת"ר

 TALDOR 500 
 

FENHEXAMID 

 

Cc 150 סמ"ק 

 

3 
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cinerea  
 סוויץ' ג"ר

 סוואנה ת"ר
 טאץ' ג"ר

 

SWICHE 

SAVANA 

TOUCH 

CYPRODINIL + FLUDIOXONIL 0.06% 4 

 יום לרוסיה 14

 3-אין לרסס יותר מ 

 ריסוסים בעונה. 

. 

 סיגנום ג"ר

 בליס ג"ר
 

SIGNUM 

BELLIS 

BOSCALID + 
PYRACLOSTROBIN 

Gr. 75  '14 גר 

ריסוסים לא רצופים  3עד 
       בעונה.

Up to 3 applications 
per season. 

 ASOסרנייד 
 ת"ר

 SERENADE ASO Bacillus subtilis 1% 3  

 רובראל ת"ר

 500רודיון 
 ת"ר

 
ROVRAL SC 

RODION SC 
IPRODIONE Cc 100 לארה"בלא  3 סמ"ק 

 לא לארה"ב 14 סמ"ק FRUPICA MEPANIPYRIM Cc 125  פרופיקה ת"ר

 SHEMER Metschnikowia fructicola 0.2% 0  שמר ג"ר
 טיפול בבית אריזה.

Post-Harvest treatment. 

מחלות וירוס 

Viral 
Diseases 

 ש"נוירול 
 וירותר ש"נ

 VIROL VIROTER SUMMER OIL 1.0-1.5% 3 

 לא בבתי צמיחה.
 Not in G.H. 

המחלות מועברות ע"י 

 כנימות עלה

כתמים 

 םליבקטרי

Xanthomon
as 

vesicatoria 

 BLUE SHIELD COPPER HYDROXIDE 0.3-0.5% 7  בלו שילד א"ר

 ריסוס עד נגירה.

High spray vol.  

 

 

 

, פונגורן א"ר
 ת"ר

 פרסול א"ר
, צ'מפיון ג"ר

 א"ר

 

FUNGORAN  

PARASOL 

CHAMPION 

COPPER HYDROXIDE  3 

 2000קוציד 
 ג"ר

 KOCIDE 2000 COPPER HYDROXIDE 0.25-0.4% 3 

 CANON 50 POTASSIUM PHOSPHITE 0.5% 3  ת"נ 50קנון 

 קמחונית

Odiopsis 
taurica 

 

מקבוצות כימיות שונות.בהדברת קמחונית יש לגוון בין תכשירים   

Use diverse range of fungicides for effective control of Powdery Mildew. 

EOS שמן  EOS OIL MINERAL OIL 1% 3  

 NIMPAR  נימפר ת"מ
PYRETHRINS + NEEM OIL + 
PLANT OIL 

1% 3  

אטמי 
 אקסטרה תר

 צפריר ת"נ
 ATEMI  EXTRA CYPROCONAZOLE Cc -40 לא לשימוש בחממות 7 סמ"ק        . 

  14 גרם KLIGERIN POTASSIUM BICARBONATE 100  קליגרין

 אורון ת"מ

  ,עומר ת"מ
 100טופנקו 
 2000אופיר 

 ת"ש

 ORON 

OMER 

 TOPENCO 100 

OFFIR 2000 

PENCONAZOLE 

75-100 

Cc     סמ"ק 
7 

 7 סמ"ק Cc 100  לארה"ב. לא 

 Cc 50 7 סמ"ק 
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 באיפידן ת"מ
 שביט ת"מ

 BAIFIDAN 250 EC  
SHAVIT 

TRIADIMENOL Cc 50 לארה"ב. לא  14 סמ"ק.  
 

 GANICAN  גניקן ת"מ
NEEM OIL +  

VEGETABLE OIL 
1% 3 

 .אגוזבתוספת 
Combined with 

surfactant. 

 1500גנים 
 GANIM 1500 NEEM OIL +  AZADIRACHTIN 1% 3  ת"מ

 .בשעות הערביש לרסס 

Apply in the evening. 

  3 סמ"ק INDER FENBUCANAZOLE 100  אינדר

 לארה"ב.לא  10 סמ"ק VECTRA BROMUCONAZOLE 60-80  וקטרה ת"ר

 3 גר' FLINT TRIFLOXYSTROBIN Gr. 20  פלינט ג"ר
 רצוי לתת טיפולי מניעה.

Preventive use. 

 חוסן ת"ר

 ת"ר קוז'אק
 איתן ת"ר

 

HOSEN 

KOJACK 

EITAN 

FLUTRIAFOL Cc 100 3 סמ"ק 

טיפול מניעה.   בהגמעה.
הפרש של בשומים יי 2

חודש החל מחודש. 
 שתילה. מ

 

  DIMOL PARAFFINIC OIL 1% 7  דימול שמן

 80גפרטיב 
 א"ר

 GUFRATIV 80 

SULFUR 

0.75% 3  

גופרית לאדוי 
 1 גר' SULPHUR Gr. 700  אב'

 בלילה(.שעות  4-8לאיוד )

Fumigation (4-8 hours 

at night). 

 70גפרביק 
 אבקה

 GUFRAVIK 70 Kg 3-4 7 ק"ג 

 עלולים לצרוב.  

  May cause foliage 

burns.  

 3 גר' KUMULUS Gr. 400  קומולוס ג"ר

 GOPHRITAR 0.4-0.8% 3  גופריתר ת"ר

 הליוגפרית ת"נ

 סולפרון ת"ר
 

HLIOGOFRIT 

SULFARON 
1% 

 
מיקרוטיול  3

 ג"ר

 לי ת"נ-סולפו
 

MICROTHIOL 

SULFO LI 

 SUFA 1% 7  סופה ת"ר

 3 גר' SULFAZOL Gr. 200  סולפוזול ג"ר

 THASIOBIT 0.5-1% 3  תיוביט ג"ר

 TIMOR Melaluca alternifolia  ת"מ Cטימור 
250-300 

Cc     סמ"ק 
3  

טימורקס גולד 
  TIMOREX GOLD  Melaluca alternifolia 0.4-0.6% 3  ת"מ

 MOR  מור א"מ
POTASSIUM HYDROGEN 
CARBONATE + COPPER 
SULFATE 

1% 3  

  NEEMGARD NEEM OIL 0.5-1% 3  נימגארד שמן
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Harvest 
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Comments 

סטופ -אגרימור
  AGRIMOR STOP 1% 3  ת"מ 

  NEEM BEE 1% 3  נים בי

 השימוש בשטח פתוח. NEEMATOL OIL 1% 3  נימטול שמן

  3 סמ"ק NETZ CYFLUFENAMID Cc 20  נץ ת"ש

 סיגנום ג"ר
 בליס ג"ר

 
SIGNUM 

BELLIS 

BOSCALID + 
PYRACLOSTROBIN 

Gr. 75 '7 גר 
 3למניעת עמידות: 

ריסוסים לא רצופים 
 בעונה.

 24סיסטאן 
 SISTAN 24  ת"מ

MYCLOBUTANIL 

Cc 50 3 סמ"ק  

  3 סמ"ק Ecogan Sistan 2.5  אקוגן סיסטאן

  3 סמ"ק RALI 20 Cc 60  ת"ש 20ראלי 

 ASOסרנייד 
 ת"ר

 SERENADE ASO Bacillus subtilis 0.5% 2  

  3 גר' POLAR POLYOXIN AL Gr. 25  פולאר ג"ר

פריורי 
 PRIORI EXTRA  אקסטרא ת"ר

AZOXYSTROBIN + 
CYPROCONAZOLE 

Cc 40 7 סמ"ק 

בריסוס. לא לשימוש 
 בחממות.

Spraying. Not in GH. 

Cc 100 10 סמ"ק 

בהגמעה. מורשה גם 
 בחממות. 

 Drenching. Allowed 
in GH. 

 3 גר' PERLIN SUPER POLYOXIN B Gr. 20  פרלין סופר גר'

בשילוב עם ביופילם 
0.05%. 

Combined with 
surfactant. 

  3 גר' POPEYE 90 POLYOXIN B Gr. 25  ג"ר 90פופאי 

 ת"ר עמיסטר
 AMISTAR  עמירן ת"ר

 
 
 
 

AZOXYSTROBIN 

 החומר הפעיל מאושר 4 סמ"ק 50

 7 סמ"ק 150
 בהגמעה

 

 MIRADOR  מירדור ת"ר

Cc 50 בריסוס.     4 סמ"ק  Spraying. 

 בהגמעה. 7 סמ"ק 150

 ת"רעמיעוז 
  זאוס ת"ר

AMIOZ 
ZEUS 

Cc 50 7 סמ"ק 

 בהגמעה. מניעה. שני
טיפולים בעונה בהפרש 
של חודש. טיפול ראשון 

.חודש לאחר שתילה  
 

שמן קייצי 
JMS 

 SUMMER OIL MINERAL OIL 1% 2  

  קשיונה

Sclerotinia 
sclerotiorum 

 רובראל ת"ר
 500רודיון 

 ת"ר
 

ROVRAL SC 

RODION SC 
IPRODIONE Cc 100 לארה"בלא  3 סמ"ק 

 מקמקת

 )פתיום(

רידומיל גולד 
 <<< סמ"ק RIDOMIL GOLD METALAXYL-M 40  נוזלי

בהגמעה, הטיפול הוא 

בצמחים צעירים לאחר 
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 שתילה

משטחים 
 וחומרי עזר

Adjuvants 

משטח אגוז 
  EGOZ Soap Nut 0.1% 3  ת"נ

  SUPA LINK CITRIC ACID 0.05%-0.2% 3  סופה לינק ת"נ

    DIMOL PARAFFINIC OIL  דימול שמן

    VIROTER SUMMER OIL  וירותר שמן

 BB5משטח 
 ת"נ

 
MESHATEACH 
BB5 

ALKYL PHENOXY 
POLYETHYLENE ETHANOL + 
ACID BUFFERS 

   

 SHATACH 90  ת"נ 90שטח 
ALKYL PHENOL ETHYLENE 
OXIDE CONDENSATE 
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חיטוי 

 קרקע

Soil 

sterilizati

on 
 

 Solar sterilization.                  חיטוי סולארי
 

 אוגוסט.-יום לפחות, בחודשים יולי 30למשך 

For at least 30 days during July-August. 

 אדיגן סופר ת"נ

EDIGAN SUPER 

METAM SODIUM 

Cc 25 סמ"ק 

 למ"ר מכוסה
Per covered m2 

>>> 
 יום לפני שתילה. 14-20

 בשילוב עם חיטוי סולארי.

 לא לארה"ב

 
14-20 days before transplanting.  

Combined with solar sterilization. 

ת"נמתמור   
METAMOR 

METAM SODIUM 
Cc 40 סמ"ק 

 למ"ר מכוסה
>>> 

 אדוכם סופר נ'

EDOCAM SUPER 

METAM SODIUM 

Cc 43 סמ"ק 

 למ"ר מכוסה
Per covered m2 

>>> 

 פלדין ת"מ

PALADIN 

DIMETHYL 

DISULPHIDE 

Cc 40-60 סמ"ק 

 למ"ר מכוסה
Per covered m2 

>>> 

 לא לארה"ב

 ימים לפני שתילה.  14לפחות 

הפעלה רק ע"י חקלאים בעלי 

 הסמכה.
At least 14 days before 

transplanting.  

Application by certified growers 

only. 

 קונדור ת"מ
CONDOR DICHLOROPROP

ENE L’ 15 'לא לארה"ב <<< ל  

 14-30להדברת נמטודות. 

ימים לפני שתילה. הפעלה רק 

ע"י יישמים מורשים.                  
Control of Nematodes. 

14-30 days prior to transplanting. 
By licensed applicators only. 

 

 אגרוצלון ת"מ

AGROCELHONE 

 L’ 15-20 'ל  

 נימיץ  

NIMITZ 

FLUENSULFO

NE 
  סמ"ק 800

בהגמעה לפחות שבוע לפני 

 ראה תוית. –שתילה 

 תלהדברת נמטודו

 לא לטסקו
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 Herbicides  -קוטלי עשבים 
 .For specific instructions see the product labelלמינון מדויק יש לעיין בתוית התכשיר לפני השימוש.              

 שם התכשיר
Brand Name 

 קוד
Code 

תכשירי 

ההדברה 

 בלועזית
Pesticide Brand Name 

 שם גנרי
Generic Name 

 כמות לדונם
Qty per Dunam 

שלב 

 גידול
Crop Stage 

 שלב עשב
Weed Stage 

 הערות
Comments 

 ,ת"נ 20בסטה 

 פאסטר,

 בסט ביי
410 

BASTA 

FASTER 

GLUFOSINATE 

AMMONIUM 
250-1000 

Cc  סמ"ק 
   / ק"שק"ז

 גלייפוגן ת"נ

 גלייפוס ת"נ

 ראונדאפ ת"נ

442 

482 

396 

GLYFOGAN 

GLYFOS 

RAUNDUP 

GLYPHOSATE 100-500 
Cc  סמ"ק 

הכנת 

 שטחים
 

 

 סמ"ק GALOP GLYPHOSATE Cc 300 441 גאלופ ת"נ
הכנת 

 שטחים
 

 

ראונדאפ מקס 

 ג"מ
566 

RAUNDUP 

MAX 
GLYPHOSATE 50-250 

cc  סמ"ק 
 א"ה ק"ש

 

 DEGANOL 552 ת"מ Fדגנול 
FLUAZIFOP-P-

BUTYL Cc 50 אין להשתמש בחממות. ס"מ 5-10  סמ"ק 

 HETZ SUPER CLETHODIM 70-100 719 חץ סופר ת"מ
Cc  סמ"ק 

 
ס"מ  5-20א"ה 

 ולפני פריחה
 

 LEOPARD 394 לאופרד ת"מ
QUIZALOFOP-P-

ETHYL 
50-100 

Cc  סמ"ק 
  עלים 3-4 

פוקוס אולטרא 

 ת"מ
83 

FOCUS 

ULTRA 
CYCLOXYDIM 120-400 

Cc  סמ"ק 
  

 

  א"ה ק"ש סמ"ק COMAND CLOMAZONE Cc 150 531 קומנד ת"ק

גלנט סופר 

 ת"מ
 

GALANT 
SUPER 

HALOXYFOP R 

METHYL Cc75-100מ"קס   
 לא לארה"ב

 

 רונסטאר ת"מ

 סטאר ת"מ

266 

562 
RONSTAR 

STAR 
OXADIAZON Cc 350 ק"ה/א"ה ק"ש סמ"ק 

בשדה הפתוח בלבד. עלול 

 לצרוב.

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 18.07.16                                                                                                                                                                                    ושע"י"ב תמוז ת

והינו בגדר  וחברת יתרולאבמשרד החקלאות, חברות חומרי ההדברה ושיווקם,  , המועצה לייצור צמחיםרשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידיבימי ההמתנה המפורטים  .1
רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות  עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל. הנחיית מינימום בלבד.

 . יתרולאבהמגדלים במחלקה לאבטחת איכות של 

 הפצת עותק זה איננה מבוקרת, על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף. .2

 "מ אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב”כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע©  .3

 
 :Plant Protection Agents for Use on peppers Supplied for Export                                                      ליצוא:                 המיועד  פלפלמותרים לשימוש ב תכשירי הדברה

 
 דף מס'

Page no. 
14 

 מתוך
Of 

14 

 

 רשומה מס'
List no. 

4.1 

 

 
 
 

 רשימת קיצורים וראשי תיבות
 

 קדם זריעה – ק"ז (  GE חומר משחרר גאז  )  -   ח"ג אחרי הצצה – א"ה

 קדם שתילה – ק"ש (   TBטבליות מסיסות  )  -  ט"מ אחרי זריעה – א"ז

 (  OL שמן  )  -   שן (PA משחה  )  -  מש אחרי שתילה – א"ש

 (   SAC)   שק (     Lנוזל  )  -    נל (   DPאבקה  )   -  אב

 (   SE תחליב רחיף  )  -   ר"ת ( ULנפח זעיר ביותר  )  -   נ"ז (   SPאבקה מסיסה  )   -  א"מ

 ( Eתחליב )אמולסיה(  )  -   תח (KN עירפול קר  )   - ע"ק (   WPאבקה רטיבה )   -  א"ר

 ( EW תחליב שמן במים  )  -  ת"ש (  PR פתילים  )  -  פת ( AEארוסול  )   -  אל

 (EC תרכיז מתחלב  )  -  ת"מ (RB )   נוזלי פתיון  -  פנ ( GR גרגרים  )   -     ג

 (EO תחליב מים בשמן  )   -   ת"י ( GBפתיון גרגרי  )  -   פ"ג (  GA גאז  )   -   גז

 (  SL תרכיז נוזלי  )    -  ת"נ (  AB פתיון גרעינים  )  -   פ"ע (   GLג'ל  )  -   גל

 ( CS תרחיף קפסולות  )   -  ת"ק (CB פתיון מרוכז  )  -  פ"מ (  SG גרגרים מסיסים   )  -   ג"מ

 ( SCתרכיז רחיף )    -  ת"ר (WF )   פתיתים (   WGגרגרים רחיפים   )  -   ג"ר

  קדם הצצה – ק"ה ( TCחומר טכני  )  -  ח"ט

 


