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 1202 -  בישראל  תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתירס מתוק

 

 
 
 
 
 
 

ימי   לדונם מינון בעל הרשיון שם גנרי  שם התכשיר  געפה
 הערות המתנה 

ארית  ש
 מותרת 

 

 אגרוטיס
Agrotis sp. 

 

 

 רימי  SODIUM FLUOSILICATE ג "פ  515ספסן 

 

kg 1.5-2  לא נקבע    ק"ג 
 ק"ג  kg 1-1.5 פ"ג   1015ספסן 

 סמ"ק  15 מרחב אגרו  CHLORANTRANILIPROLE ת"ר  רגןוק
ראי.ה 
 הערה

 

 0.01 בתחילת הגידול 

 

גדודית 
 ת ניפולש

Spodoptera 

frugiperda 
 

 + EMAMECTIN BENZOATE ת"פ   פרטואוב

ACETAMIPRID  7 סמ"ק  30 אדמה אגן  

 

0.01        
0.05 

   בעונה. ישומים 3עד  5 סמ"ק  45 מרחב אגרו  INDOXACARB ת"מ אוונט 
 0.02 ריסוס קרקע בלבד. 

 0.01  3 סמ"ק 100 כ.צ.ט  METAFLUMIZONE אלוורדה ת"ר 

 + METHOXYFENOZIDE ארמדה ת"ר 

SPINETORAM 
  3 סמ"ק  50 אגריכם 

0.05    
0.01    

 פטור   3 גרם 125 כ.צ.ט  Bacillus thuringiensis ג"ר  DFדיפל 

 + EMAMECTIN BENZOATE ר יט ג"דנים פ 
LUFENURON 

  8 גרם 10 אדמה מכתשים
 0.01 

  0.1 
 ת"ר  קורגן

 

CHLORANTRANILIPROLE 7 סמ"ק  20 ו רמרחב אג 
 

 0.01 

 ס יוטילה
תנשמית  )

 ( האביב
Helicoverpa 

(Heliothis) 

armigera 

 5 סמ"ק  45 מרחב אגרו  INDOXACARB אוונט ת"מ 
 

   בעונה. ישומים 3עד 
 ריסוס קרקע בלבד. 

0.02 

 0.01  3 סמ"ק 100 ט כ.צ. METAFLUMIZONE ת"ר  אלוורדה

 + CHLORANTRANILIPROLE שת"ר אמפליגו 
LAMBDA CYHALOTHRIN 

  7 סמ"ק  20 מבורג כסלו
0.01 
0.05 

 0.05 בעונה.  ישומים 2עד  5 סמ"ק  20 אדמה אגן  PYRIDALYL בז ת"מ 

 + EMAMECTIN BENZOATE דורנים ת"ש 

LUFENURON 

 0.1% דור.קי 
8  

 0.01 
 גרם 10 אדמה מכתשים ר יט ג"דנים פ  0.1  

 0.02  5 גרם 15 שיםכתמ אדמה  FLUBENDIAMIDE טאקומי ג"ר 

 0.01  4 סמ"ק  50 אגריכם  SPINETORAM סופר ספרטה 

   3 סמ"ק 150 שיםמכת אדמה  Bacillus thuringiensis וביט ג"ר רפ
  EMAMECTIN פרוקליים ת"מ 

BENZOATE 

 ן אדמה אג
 7 סמ"ק  40

רת  ביישום להדב 
  60 מינון הואנוברים ה

 סמ"ק/ד'. 
0.01 

 כ.צ.ט  פרוקיל ת"מ 

 7 סמ"ק  20 מרחב אגרו  CHLORANTRANILIPROLE ת"ר  קורגן

ליישם בטיפול   שי
עה לפני הבקיעה  מני

ל הזחלים ולפני  ש
 . צמחחדירתם ל 

0.01 

 ראנר ת"ר 
 

METHOXYFENOZIDE  75-100 אגריכם  
 סמ"ק 

 

3  0.05 

 חלזונות 

Gastropoda 

 

 גו פ"ג -אסקר

METALDEHYDE 

 
 ק"ג  Kg. 1 מרחב אגרו 

20 

 

לא  
 ע נקב

 אדמה מכתשים זון פ"ג חסל

Kg. 2 ג ק" 
 רימי  מתזון פ"ג

 רימי  "ג פ 200מתזון 

 פ"ג קרקול 

 

 אדמה אגן 
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  ימי לדונם מינון בעל הרשיון שם גנרי  שם התכשיר  געפה
 הערות תנה המ

ארית  ש
 מותרת 

 כנימות עלה 
Aphidoidae 

 

  240ביסקיה  
 THIACLOPRID תש"מ

 סמ"ק  40 לידור 
3 

 

0.1 

 סמ"ק  20 תפזול  קלימרה ת"ר 

  FATTY ACID ת"נ  PT-50זהר 

POTASSIUM SALT 
   3 3% זהר דליה 

 

 4 סמ"ק  75 ורג לוכסמב  BIFENTHRIN לסטאר ת"מ ט
 0.02 

 225-450 מרחב אגרו  METHOMYL נ ת"  20לאנט 
 7 סמ"ק 

 0.02 

 0.02   6 גרם 50-100 ו חב אגררמ METHOMYL א"מ  90 נטלא

 250-300 כתשיםה מאדמ MALATHION ת"מ  50מלתיון 
 2 סמ"ק 

 0.01 

 גרם 30-60 אדמה מכתשים PIRIMICARB ר "פירימור ג
 

3 

 0.05 

 קונפידור ת"ר 

IMIDACLOPRID 

 ור ליד

 0.01 בהגמעה. שום יי 30 סמ"ק  40
 יםאדמה מכתש ת"ר  350קוהינור 

 תפזול  קודקוד ת"ר 

 נפידנס ת"ר וק
 

 תרסיס 

 לפיגמה 
Spodoptera 

exigua 

 5 "ק סמ 45 מרחב אגרו  INDOXACARB אוונט ת"מ 

 

   בעונה. ישומים 3עד 
 ריסוס קרקע בלבד. 

 

0.02 

  75-100 רג בוכסמול CHLORFLUAZURON ת"מ  5אטברון 
 0.01  15 סמ"ק 

 + EMAMECTIN BENZOATE דנים פיט ג"ר 

LUFENURON 
  8 גרם 10 שיםה מכתאדמ

0.01 
0.1 

 0.02  5 גרם 15 אדמה מכתשים FLUBENDIAMIDE ג"ר י  טאקומ

 0.01  7 סמ"ק  60 תפזול  EMAMECTIN BENZOATE "מ פרפקט ת

 0.02  7 סמ"ק  70 כתשיםאדמה מ METHOMYL א"מ  90מתומקס 
 מץ' ת"מ 

LUFENURON 

 כ.צ.ט 

 14 סמ"ק  40

 

0.1 
 קי .דור "מתש  50מאצ'ו 

 ט כ.צ. ת"מ  50רון  ימ

 תפזול  צבר ת"מ

  SODIUM ג "פ  515ספסן 

FLUOSILICATE    
 י רימ

kg 1.5-2  ק"ג 
 

 
 לא נקבע 

 ק"ג  kg 1-1.5 פ"ג   1015ספסן 

 יכם אגר METHOXYFENOZIDE ראנר ת"ר 
75-100 

 סמ"ק 
 

3 
 

0.05 

  נובר הקנה
 מנוקדה

Chilo partellus 

 ת"פ   אוברטופ
 

EMAMECTIN BENZOATE + 

ACETAMIPRID 
  7 סמ"ק  30 אדמה אגן 

 

0.01        
0.05 

 CHLORANTRANILIPROLE שת"ר ו אמפליג 

+ LAMBDA CYHALOTHRIN 
  7 סמ"ק  20 לוכסמבורג 

0.01 
0.05 

 + METHOXYFENOZIDE ארמדה ת"ר 

SPINETORAM 
  3 סמ"ק  50 אגריכם 

0.05    
0.01    

 ת"ר  י מקסגריזל
BIFENTHRIN +  

IMIDACLOPRID +  

NOVALURON 

 30 סמ"ק 200 גן ה אמדא
 0.02   

0.01   
0.02 

 0.02  5 גרם 15 אדמה מכתשים FLUBENDIAMIDE ג"ר   טאקומי

ני  פל ש ליישםי 7 "ק סמ 20 מרחב אגרו  CHLORANTRANILIPROLE קורגן ת"ר 
 0.01 .הבקיעה של הזחלים

 רימון פאסט ת"ר 
BIFENTHRIN +  

NOVALURON 

 

 7 סמ"ק 150 אדמה מכתשים
 0.02   

0.02 
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ימי   לדונם מינון בעל הרשיון שם גנרי  שם התכשיר  געפה
 הערות המתנה 

ארית  ש
 מותרת 

 התירסנובר 
 פיירוהא

   (עשנור התירס)

Ostrinia nubilalis 

 

 5 סמ"ק  45 מרחב אגרו  INDOXACARB אוונט ת"מ 

 
   בעונה. ישומים 3עד 

 ריסוס קרקע בלבד. 
0.02 

 0.2  30 גרם 100 לידור  TRIFLUMURON  אלסיסטין א"ר 

 + CHLORANTRANILIPROLE  "ר תש גואמפלי

LAMBDA CYHALOTHRIN 
  7 סמ"ק  20 לוכסמבורג 

0.01 
0.05 

 0.05  3 סמ"ק  40-60 אגריכם  SPINOSAD אולטרה  טרייסר

 225-450 אגרו   מרחב METHOMYL ת"נ  20לאנט 
 0.02  7 סמ"ק 

 0.02   6 גרם 50-100 גרו מרחב א METHOMYL מ א" 90לאנט 
 מוליט ת"ר 

TEFLUBENZURON 
 כ.צ.ט 

 14 סמ"ק  50
 

0.2 
 תפזול  שונית ת"ר 

 0.01  4 סמ"ק   50-60 אגריכם  SPINETORAM ספרטה סופר 

 פרוקליים ת"מ 
EMAMECTIN BENZOATE 

 אדמה אגן 
 0.01  7 סמ"ק  60

 תפזול  פקט ת"מ פר

 7 סמ"ק  20 אגרו   מרחב CHLORANTRANILIPROLE קורגן ת"ר 
ם בטיפול  ש ליישי

מניעה לפני הבקיעה  
 .של הזחלים

0.01 

  75-100 אגריכם  METHOXYFENOZIDE ראנר ת"ר 
 0.05  7 סמ"ק 

 21 סמ"ק  75 אדמה מכתשים NOVALURON מ ת" 10רימון  
ילת  יש לרסס לפני תח 

 בקיעה. 
 

0.02 

 סזמיה  
מיית  סז)

 ( התירס

Sesamia cretica 

 5 ק סמ" 45 מרחב אגרו  INDOXACARB אוונט ת"מ 
 

   בעונה. ישומים 3עד 
 ריסוס קרקע בלבד. 

0.02 

 מוליט ת"ר 
TEFLUBENZURON 

 כ.צ.ט 
 14 סמ"ק  50

 
0.2 

 תפזול  ונית ת"ר ש

 7 סמ"ק  20 רו גמרחב א CHLORANTRANILIPROLE קורגן ת"ר 
ש ליישם בטיפול  י

מניעה לפני הבקיעה  
 .של הזחלים

 

0.01 

 דניהפרו
Spodoptera 

littoralis 

 מרחב אגרו  METHOMYL ת"נ  20לאנט 
 

225-450 
 סמ"ק   

7 
  

0.02 

 א"מ  90לאנט 

METHOMYL 

 אגרו מרחב  
80-100 

 7 גרם 

 

 אדמה מכתשים א"מ  90מתומקס  0.02

 תרסיס  א"מ  90מתוניט 

  SODIUM ג "פ  515ספסן 

FLUOSILICATE    
 רימי 

kg 1.5-2  ק"ג 
 

 
 לא נקבע 

 "ג ק kg 1-1.5 פ"ג   1015ספסן 

 21 סמ"ק  50 אדמה מכתשים NOVALURON ת"מ  10ון  רימ
חילת  יש לרסס לפני ת

 ה. עקיב
 

0.02 
 

-הלמינתוספו
 ם ורי

 )מחלת הפסים(
Helminthosporiu

m tursicum 
 

פריורי אקסטרה  
 ת"ר

AZOXYSTROBIN +  

CYPROCONAZOLE 
  7 סמ"ק  30 תשיםה מכ אדמ

0.02   
0.02 

 

 חילדון
Puccinia sorghi 

 

 

 וקול ת"מ טב
TEBUCONAZOLE 

 מרחב אגרו 
 21 ק "סמ 75

 

0.2 
 פוליקור ת"מ 

 

 ר לידו
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 ם קוטלי עשבי 

 
 

 

 לפני השימוש           יש לעיין בתווית התכשיר   ותמדויקהנחיות ל

 

שארית   תהערו שלב עשב  ל שלב גידו דונםכמות ל בעל הרשיון שם גנרי  שם התכשיר 
 מותרת 

 

 ש ת" ספוטלייט

CARFENTRAZON 

ETHYL 

 

 לוכסמבורג 
 

 ק"ז מ"ק ס 30

 

 

  לפני זריעה נת שטחיםהכ
 ט גלייפוסתכ' עם  בשילוב 

 תפזול  אור ת"מ  0.02
 סמ"ק  5

 יםעל 2-6 -מ סמ"ק  3
בשילוב עם  בגידול קיים, 

  ראי.הירוט זנים פ משטח.
 בתווית. 

 עלים  6 -מ ם גר 5 לוכסמבורג  ג"ר   אורורה ימי המתנה לפני קטיף.  7

 אטרנקס ת"ר 

ATRAZINE 

 גן אדמה א
 סמ"ק 50-200

  כנת שטחיםה
  3 -א"ה מאו  

 ליםע
שימוש  הוראות  ראי.ה 

 קות בתווית. מדוי 
0.01 

 

 גרם 30-110 "ר אטרנקס ג

 גרם  45 מרחב אגרו  תירסיד ג"ר 
זריעה  בין 

  -או מ הצצה ל
 עלים 3

  5, עד "הק
 ס"מ 

 

 איזיקטול ת"נ 

GLYPHOSATE 

 ורג לוכסמב 

100-500  
 סמ"ק 

 הכנת שטחים 

 

מומלץ    ישומיםחלק מהיב
  ראי.ה) לשלב משטח

  ת יו ש בתומות שי הוראו 
 .(התכשיר

0.1 

 לוכסמבורג  גלייפוס ת"נ 

 כ.צ.ט  ופ ת"נ גאל

  הכנת שטחים
 ק"ז/א"ז

 אדמה אגן  גלייפוגן ת"נ 

 תפזול  טייפון ת"נ 

 אדמה אגן  ראונדאפ ת"נ 

 סמ"ק 50-250 אדמה אגן  פ מקס ראונדא
 ור ת"מ אלאמ

ALACHLOR  

  300-400 אגרימור 
 סמ"ק 

 ה ק" –"ז א

  ק"ה
 

0.02 
 אדמה אגן  אלנקס ת"מ 

 "ק סמ 400 אגרו   מרחב ת"מ  אלאפל
או   ה ק" –א"ז 

  5מגיל 
 שבועות 

  200-300 אדמה אגן  MCPA ת"נ  M אלבר
 סמ"ק 

שבועות   6 -לא יאוחר מ  הכנת שטחים 
 0.5 ריעה זהמועד פני ל

 + FORAMSULFURON תש"מ  45אקיפ 
ISOXADIFEN ETHYL 

 א"ה "ק סמ 200 ור ליד
 

 בתווית. ראי.ה ירוט זנים  פ
0.05 
0.05 

באלאנס  
 ר סמארט ת"

ISOXAFLUTOLE + 
CYPROSULFAMIDE 

  סמ"ק  30 מרחב אגרו 
 

 
0.01 
0.01 

 לא נקבע     סמ"ק 100 אדמה אגן  BROMOXYNIL ברומוטריל ת"מ 

 יפורורה ת"ש לג
CARFENTRAZON 

ETHYL + 

GLYPHOSATE 

  200-300 כסמבורג ול
 סמ"ק 

 טחים כנת ש ה
 

 
0.02              
0.1 

גולד   Sדואל 
 METOLACHLOR-S "מ ת

מה  אד
 מכתשים 

 

130-200  
 סמ"ק 

 ק"ה
 

 0.1 

 לא נקבע  90בשילוב גאלופ ושטח   הכנת שטחים  גרם  3.5 כ.צ.ט  SAFLUFENACIL היט ג"ר 
 ת"מ טומהוק 

FLUROXYPYR 

 אדמה אגן 
120-150  

 עלים 4-6 סמ"ק 

עלות בעלי חיים  אין לה 
טח שטופל  מרעה בשל

ימים לאחר    7במשך 
 טי. זן רויאלב ס.הריסו 

 כ.צ.ט  מ טנדוס ת" 0.01

 תפזול  ן ת"מ פלאטו 

 + TEMBOTRIONE "ש ת 66לאודיס  
ISOXADIFEN ETHYL 

 א"ה א"ה סמ"ק 225 לידור 
 לא נקבע  

0.05 
 פאלקון ת"ר 

 

DIFLUFENICAN  0.02 רויאלטי  זןב עלים  4עד   סמ"ק  20 תפזול 

 
 
 


