
עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

ב"אירופה וארה, מותר לישראלבראשית הגידול3ג" קSODIUM FLUOSILICATE1-2רימיפתיון גרגרי515ספסן , 1015ספסן 

לוכסמבורגר"שתאמפליגו
CHLORANTRANILIPROLE + 

LAMBDA CYHALOTHRIN
ב"מותר לישראל וארההוראות יישום ראה תווית3דונם/ק" סמ20

" - ב"מותר לישראל וארה"שונה ל

5.1.2020

EOSאדמה מכתשיםשמן MINERAL OIL1%3
בשילוב מילבנוק בהתאם לתוית 

התכשיר
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמABAMECTIN50מכתשים-אדמהמ"תשאינוורט

, ורטימק, ורטיגו, אקרימקטין

, בקטין,רומקטין , ורקוטל

, אקטינמור, ביומקטין, אגרירון

ורמוט

תרכיז מתחלב

, ט.צ.כ-אגריקה, תרסיס, עמיר

-אדמה, תפזול, מרחב אגרו 

אגרימור, מכתשים

ABAMECTIN30-60ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ

ב"אירופה וארה, מותר לישראל בתוספת לתכשירי אבמקטיןPARAFINIC OIL1%3מרחב אגרושמןדימול

ב"אירופה וארה, מותר לישראלCYFLUMETOFEN0.1%3אגן-אדמהתרכיז רחיףדפנדר

ב"אירופה וארה, מותר לישראלטיפול בשטח פתוח7דונם/ק" סמFENAZAQUIN75-100מ"אגריכם בעתרכיז רחיףמגיסטר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7ק לדונם" סמFENPYROXIMATE100אדמה מכתשיםתרכיז רחיףמטאור

לוכסמבורגתרכיז מתחלברקויאם פריים, מטרונום פריים
SYNTHETIC TERPENES 

EXTRACT OF CHENOPODIUM
3דונם/ק" סמ500

 50מומלץ לשלב עם ורטימק 

דונם/ק"סמ
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

מ"אגן אדמה בעתרכיז נוזלימייטוואט
MODIFIED POLYALKYLENEOXIDE 

HEPTAMETHYLTRISILOXANE
ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.08%3

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלNEEM OIL1%3אגרימורתרכיז מתחלבנים בי

ב"אירופה וארה, מותר לישראלNEEM OIL2%3אדמה מכתשיםשמןנימגארד

15/05/2011ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמPYRIDABEN125מרחב אגרותרכיז מתחלבנקסטר

03/12/2009ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםETOXAZOLE25אגן-אדמהתרכיז רחיףספיידר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמETOXAZOLE, BIFENAZATE50מ"פיתוח ושיווק בע. דור קיתרכיז שמןספיימייט

, דורמייט, פרדיסו, פלורמייט

פלוטו
תרכיז רחיף

, קי.דור, תרסיס, מרחב אגרו

תפזול
BIFENAZATE50ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלMINERALS, PLANT EXTRACT0.50%3ים המלח מדיקהאבקה מסיסהפורטה

PARAFINIC OIL1.00%3ט.צ.כ-אגריקהתחליבשמן סיטול
29-גבוהה מ' אין לרסס בטמפ

O
C .

.אין לרסס על צמחים בעקה
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

ב"אירופה וארה, מותר לישראלPLANT OIL3%3מ"שלף אגרו טכנולוגיות בעתחליבתמר טק

ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק"  סמACEQUINOCYL150רימיתרכיז רחיףאקסמייט
" - ב"מותר לישראל וארה"שונה ל

5.1.2020

מותר לישראל ואירופה3דונם/ק" סמSPIROMESIFEN60לידורתרכיז רחיףאוברון
" - מותר לישראל ואירופה"שונה ל

5.1.2020

מותר לישראל ואירופה7דונם/ק" סמTEBUFENPYRAD75ט.צ.כ-אגריקהאבקה רטיבהמסאי

מותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמCLOFENTEZINE 40מכתשים-אדמהתרכיז רחיף50אפולו 
" -  מותר לישראל בלבד"שונה ל

5.1.2020

מותר לישראל בלבדבשטח הפתוח7דונם/ק" סמDIAFENTHIURON75מ"תפזול בע, מ"תרסיס בעתרכיז רחיף500פניקס , בוננזה

5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבדTEA TREE OIL0.50%3סטוקטון-ביומורתרכיז מתחלבcטימור 

מותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמPYRIMIDIFEN40-50רימיתרכיז רחיףמייטקלין

3דונם/ק" סמMILBEMECTIN 100אגן-אדמהתרכיז מתחלבמילבנוק
 / 0.5%יש לשלב עם אולטרה פיין 

EOS 1%
01/02/2015מותר לישראל בלבד

מותר לישראל בלבד.ידביר גם כנימות עלה וציקדות7דונם/ק" סמDIAFENTHIURON150 - 100מ"תפזול בע, מרחב אגרותרכיז רחיף250פניקס , 250פגסוס 

אינוורט
תחליב שמן 

במים
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמABAMECTIN50מכתשים-אדמה

, ורטימק, ורטיגו, אקרימקטין

, בקטין,רומקטין , ורקוטל

אקטינמור, ביומקטין, אגרירון

תרכיז מתחלב

-ט.צ.כ-אגריקה, תרסיס, עמיר

, תפזול, מרחב אגרו , ט .צ.כ

אגרימור, מכתשים-אדמה

ABAMECTIN30-60ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLOROTHALONIL200תרסיס, מכתשים-אדמה, תפזולתרכיז רחיף720ברבי , 720בראבו , ברק
 Chlorothalonilהחל מהעונה הבאה 

יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ג" קSULPHUR3-4מכתשים-אדמהאבקה70גפרביק 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםSULPHUR300-400מרחב אגרו, ט.צ.כגרגרים רחיפיםתיוביט, קומולוס

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.4%בתוספת משטח אגוז NEEM OIL,  VEGETABLE OIL1%3קדם-דעתרכיז מתחלבגניקן
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:המשך
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אקרית         

החלודה

אגרוטיס

אקרית אדומה 

אקרית , מצויה

צהובה

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

2020ינואר - רשימת תכשירים שאינם קוטלי עשביהנספח ד חוזה עגבניות לתעשיה  15:0629/03/2020 9 מתוך 1עמוד 



עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

ב"אירופה וארה, מותר לישראלCYFLUMETOFEN0.1%3אגן-אדמהתרכיז רחיףדפנדר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7ק לדונם" סמFENPYROXIMATE100אדמה מכתשיםתרכיז רחיףמטאור

, ר"מנצידן ג, טרידקס, מנקו די

ר"סנקוזב ג
גרגרים רחיפים

-אדמה, מרחב אגרו, לוכסמבורג

אגריכם, מכתשים
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרם

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

, מנקוטל, ר"מנצידן א, מנקוזן

ר"סנקוזב א
אבקה רטיבה

, מכתשים-אדמה, לוכסמבורג

אגריכם, מרחב אגרו
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרם

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראלNEEM OIL1%3אדמה מכתשיםשמןנימגארד

03/12/2009ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40תפזול,ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבפרפקט, פרוקליים

ב"מותר לישראל וארה1%בשילוב שמן דימול 3דונם/ק" סמAZADIRACHTIN30-60מרחב אגרותרכיז מתחלבאיזידור

ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמFENPROPATHRIN  150-200אגן-אדמהתרכיז מתחלבסמש

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה לב"מותר לישראל וארה12ק" סמLAMBDA CYHALOTHRIN100-150מכתשים-אדמהתרכיז מתחלבקרטה

" - מותר לישראל ואירופה"שונה למותר לישראל ואירופה3דונם/ק" סמSPIROMESIFEN  60 לידורתרכיז רחיףאוברון

03/12/2009מותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמPYRIMIDIFEN40רימיתרכיז רחיףמייטקלין

03/12/2009מותר לישראל בלבד.ידביר גם כנימות עלה וציקדות7דונם/ק" סמDIAFENTHIURON150 - 100מ"תפזול בע, מרחב אגרותרכיז רחיף250פניקס , 250פגסוס 

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל ריסוסים עוקבים2-מוגבל ל7דונם/ק" סמINDOXACARB30-45 מרחב אגרותרכיז מתחלבאוונט

12/12/2018ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמMETAFLUMIZONE100ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףאלוורדה

מ"תפזול בעתרכיז רחיףאקזיט
EMAMECTIN BENZOAT, 

TEFLUBENZRON
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמ50

תרסיסתרכיז רחיףארמדה
SPINETORAM, 

METHOXYFENOZIDE
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלהתכשיר רעיל מאד לדבורים14דונם/ק" סמ40

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמPYRIDALYL20אגן-אדמהתרכיז מתחלבבז

אדמה אגןתרכיז רחיףר" ת300דוריבו 
CHLORANTRANILIPROLE 

+THIAMETHOXAM
3דונם/ק" סמ30

 ריסוסים 2-אין לרסס יותר מ

התכשיר רעיל לדבורים. לעונה
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

תפזולתרכיז רחיףמטרופולין
EMAMECTIN BENZOATE, 

METHOXYFENOZIDE
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמ75

ט.צ.כ-אגריקהגרגרים רחיפיםסנטארי
BACILLUS THURINGIENSIS 

AIZAWAI
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרם300

10/03/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמSPINETORAM50מ"תרסיס בעתרכיז רחיףספרטה סופר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםBACILLUS THURINGIENSIS150 - 100 אדמה מכתשיםגרגרים רחיפיםפרוביט

03/12/2009ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40 תפזול, ט.צ.כ-ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבפרוקיל, פרפקט, פרוקליים

09/12/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLORANTRANILIPROLE20מרחב אגרותרכיז רחיףקורגן

7 נפח קטןBIFENTHRIN50תרסיס. לוכסמבורג, מ"תפזול בעתרכיז מתחלבסטרטר, טלסטאר, אטלס
התכשיר . מ" מ15ההליוטיס עד 

רעיל מאד לדבורים
מותר לישראל ואירופה

5.1.2020" - מותר לישראל ואירופה"שונה ל

דורנים
תחליב שמן 

במים
קי. דור

EMAMECTIN BENZOATE, 

LUFENURON
05/01/2020מותר לישראל ואירופהרעיל לדבורים במגע ישיר בלבד3דונם/ק" סמ100

מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםדנים פיט
EMAMECTIN BENZOATE, 

LUFENURON
05/01/2020מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים3דונם/ גרם10

מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים4דונם/ק" סמNOVALURON, BIFENTHRIN150אדמה מכתשיםתרכיז רחיףרימון פאסט
" - מותר לישראל ואירופה" שונה ל

5.1.2020

לוכסמבורגר"שתאמפליגו
CHLORANTRANILIPROLE + 

LAMBDA CYHALOTHRIN
ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמ20

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

ב"מותר לישראל וארה.הטיפול ידביר גם פלוסיה ופרודניה14דונם/ק" סמCYFLUTHRIN100 לידורתרכיז מתחלבבאיטרואיד
" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד14דונם/ק" סמTHIACLOPRID, DELTAMETHRIN200לידורתרחיף שמן110פרותיאוס 

אגן-אדמהתרכיז תפזוריאוברטופ
EMAMECTIN BENZOATE, 

ACETAMIPRID
7דונם/ק" סמ30

התכשיר רעיל לדבורים במגע ישיר 

בלבד
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל ריסוסים עוקבים2-מוגבל ל7דונם/ק" סמINDOXACARB30-45 מרחב אגרותרכיז מתחלבאוונט

12/12/2018ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמMETAFLUMIZONE100ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףאלוורדה

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמPYRIDALYL30אגן-אדמהתרכיז מתחלבבז

אגן-אדמהתרכיז רחיףר" ת300דוריבו 
CHLORANTRANILIPROLE, 

THIAMETHOXAM
3דונם/ק" סמ30

 ריסוסים 2-אין לרסס יותר מ

התכשיר רעיל לדבורים. לעונה
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

12/12/2016ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCYANTRANILIPROLE40מרחב אגרותרכיז רחיףורימרק

             :המשך

                     

                     

                    

אקרית         

החלודה

טוטה 

אבסולוטה

הליוטיס

2020ינואר - רשימת תכשירים שאינם קוטלי עשביהנספח ד חוזה עגבניות לתעשיה  15:0629/03/2020 9 מתוך 2עמוד 



עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

לוכסמבורגתרכיז מתחלברקויאם פריים, מטרונום פריים
SYNTHETIC TERPENES 

EXTRACT OF CHENOPODIUM
ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.02%יישום בשילוב אמפליגו 0.50%3

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמSPINETORAM60מ"אגריכם בעתרכיז רחיףספרטה סופר

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראליפחית נגיעות זבוב המנהרות7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבפרוקיל, פרוקליים

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40מ"תרסיס בע, מ"תפזול בעתרכיז מתחלבנוק אאוט, פרפקט

09/12/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLORANTRANILIPROLE20מרחב אגרותרכיז רחיףקורגן

07/03/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראלEOS 1%בתוספת 4דונם/ק" סמNOVALURON50 מכתשים-אדמהתרכיז מתחלב10רימון 

קדם-דעתרכיז מתחלבתותח
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלרעיל לדבורים0.50%3

מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםדנים פיט
EMAMECTIN BENZOATE, 

LUFENURON
3דונם/ גרם10

התכשיר . 0.5%בשילוב שמן סיטול 

.רעיל מאד לדבורים
5.1.2020מותר לישראל ואירופה

לוכסמבורגר"שתאמפליגו
CHLORANTRANILIPROLE, 

LAMBDA CYHALOTHRIN
ב"מותר לישראל וארה0.5% או מטרונום EOSיש לשלב 3דונם/ק" סמ20

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה לב"מותר לישראל וארה5דונם/ גרםFLUBENDIAMIDE  25אדמה מכתשיםגרגרים רחיפיםטאקומי

5.1.2020ב"מותר לישראל וארהAZADIRACHTIN0.30%3 קדם-דעאבקה רטיבהעזגן

01/02/2015מותר לישראל בלבד / 0.5%יש לשלב עם אולטרה פיין MILBEMECTIN 0.10%3אגן-אדמהתרכיז מתחלבמילבנוק

, קודקוד, סייפן, אימקסי

קונפידנס, קונפידור, קוהינור
תרכיז רחיף

-אדמה, תפזול, קי-דור, תפזול

תרסיס, לידור, מכתשים
 IMIDACLOPRID  40ראה הערהדונם/ק" סמ

בהגמעה . יישום בעת השתילה

. במהלך השליש השני של ההשקיה

 טפולים בעונה2-לא יותר מ

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלBEAUVERIA BASSIANA0.1% - 0.2%3רימיתחליב רחיףביווריה

קדם-דעתרכיז נוזליכנימת
 POTASSIUM SALT OF FATTY 

ACIDS
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל משטח אגוז0.1%בשילוב 0.80%3

קדם-דעתרכיז מתחלבנימפר
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל1.00%3

קדם-דעתרכיז מתחלבתותח
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל.התכשיר רעיל לדבורים0.40%3

מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים7דונם/ק" סמBIFENTHRIN75 תפזולתרכיז מתחלבאטלס
" - מותר לישראל ואירופה" שונה ל

5.1.2020

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ סמקMETHOMYL 200-350מרחב אגרותרכיז נוזלי20לאנט 

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםMETHOMYL   75-90מרחב אגרואבקה מסיסה90לאנט 

27/12/2018ב"מותר לישראל וארהידביר גם ציקדות3דונם/ק" סמMALATHION200מ"תרסיס בעתרכיז מתחלבמלתיון

ב"מותר לישראל וארהAZADIRACHTIN0.10%3 אדמה מכתשיםתרכיז מתחלב45נימיקס 

5.1.2020ב"מותר לישראל וארהAZADIRACHTIN0.30%3 קדם-דעאבקה רטיבהעזגן

אגן-אדמהתרכיז תפזוריאוברטופ
EMAMECTIN BENZOATE, 

ACETAMIPRID
7דונם/ק" סמ30

התכשיר רעיל לדבורים במגע ישיר 

בלבד
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

, קודקוד, סייפן, אימקסי

קונפידנס, קונפידור, קוהינור
תרכיז רחיף

-אדמה, תפזול, קי-דור, תפזול

תרסיס, לידור, מכתשים
IMIDACLOPRID   100ראה הערהדונם/ק" סמ

בהגמעה . יישום בעת השתילה

. במהלך השליש השני של ההשקיה

 טפולים בעונה2-לא יותר מ

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

01/01/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראלהתכשיר רעיל לדבורים3דונם/ק" סמTHIAMETHOXAM60ט.צ.כ-ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףאקטרה

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלBEAUVERIA BASSIANA0.1% - 0.2%3רימיתחליב רחיףביווריה

3דונם/ק" סמSPIROTETRAMAT50לידורתרכיז רחיף100מובנטו 
' מקס. יש לרסס בתחילת נגיעות

פעמיים בעונה בהפרש של לפחות 
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

, מפיסטו, מוספילן לרסוס

מוסקיטון
תרכיז נוזלי

-אגריקה, תפזול, אגן-אדמה

ט.צ.כ-ט.צ.כ
ACETAMIPRID30ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמ

לוכסמבורגתרכיז מתחלברקויאם פריים, מטרונום פריים
SYNTHETIC TERPENES 

EXTRACT OF CHENOPODIUM
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ500

סטוקטון ישראלתרכיז מתחלבמייטימור
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.40%3

רימיאבקה רטיבהנופליי
PAECILOMYCES 

FUMOSOROSEUS
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרם200 

קדם-דעתרכיז מתחלבנימפר
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל1.00%3

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלMINERALS, PLANT EXTRACT0.50%3ים המלח מדיקהאבקה מסיסהפורטה

טוטה 

אבסולוטה

                     

                     

                     

                     

                     

                     

         כנימת 

עש         

הטבק            

                     

                     

                     

                       

           המשך

כנימות עלה

2020ינואר - רשימת תכשירים שאינם קוטלי עשביהנספח ד חוזה עגבניות לתעשיה  15:0629/03/2020 9 מתוך 3עמוד 



עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

מותר לישראל ואירופה3דונם/ק" סמSPIROMESIFEN60-120קי.דורתרחיף שמןאובליסק

5.1.2020מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים4דונם/ גרםACETAMIPRID, BIFENTHRIN250אדמה מכתשיםתרכיז מתחלבאצטאסטאר

מותר לישראל ואירופה3דונם/ק" סמTHIACLOPRID80לידורתרחיף שמן240ביסקיה 

מותר לישראל ואירופהCYPERMETHRIN 0.30%14מכתשים-אדמה, רימיתרכיז מתחלבסימבוש, 10סיפרין 

, 20טיטאן , 20סיפרין 

-N- טאטא, תרסיפ, סימשופר

20

תרכיז מתחלב
-אדמה, לוכסמבורג, רימי

תרסיס, מכתשים
CYPERMETHRIN 0.15%14מותר לישראל ואירופה

מותר לישראל ואירופה3דונם/ק" סמTHIACLOPRID40לידור, תפזולתרכיז רחיף480קליפסו , קלימרה

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה לב"מותר לישראל וארה3דונם/ סמקDINOTEFURAN75 רימי כימיקלים בעיימגרגרים מסיסיםאיפון

3דונם/ק" סמBUPROFEZIN150אדמה מכתשיםתרכיז רחיףאפלורד
להקפיד . יש לרסס בתחילת נגיעות

עלהגעת החומר לתחתית העלים
ב"מותר לישראל וארה

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

לוכסמבורגר.ת.שטוטם
IMIDACLOPRID + GAMA 

CYHALOTHRIN
ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמ75

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

ב"מותר לישראל וארהAZADIRACHTIN0.10%3אדמה מכתשיםתרכיז מתחלב45נימיקס 

03/12/2009ב"מותר לישראל וארהFENPROPATHRIN  0.30%3אגן-אדמהתרכיז מתחלבסמש

5.1.2020ב"מותר לישראל וארהAZADIRACHTIN0.30%3 קדם-דעאבקה רטיבהעזגן

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה לב"מותר לישראל וארהLAMBDA CYHALOTHRIN  0.30%12מכתשים-אדמהתרכיז מתחלבקרטה

מרחב אגרואבקה מסיסהS-אויסקט
THIOCYCLAM HYDROGEN 

OXALATE
03/12/2009מותר לישראל בלבד.הטיפול בשטח גלוי וחסוי14דונם/ גרם70 - 100

מותר לישראל בלבד ריסוסים עוקבים2לא יותר מ7דונם/ק" סמDIAFENTHIURON75מ"תפזול בע, מ"תרסיס בעתרכיז רחיף500פניקס , בוננזה

5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבדTEA TREE OIL0.50%3סטוקטון-ביומורתרכיז מתחלבcטימור 

03/12/2009מותר לישראל בלבד.ידביר גם כנימות עלה וציקדות7דונם/ק" סמDIAFENTHIURON100-150מ"תפזול בעתרכיז רחיף250פניקס , 250פגסוס 

7דונם/ק" סמINDOXACARB30-45מרחב אגרותרכיז מתחלבאוונט
. יודברו חלקית זחלי פרודניה

. ריסוסים עוקבים2-מוגבל ל
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

12/12/2018ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמMETAFLUMIZONE100ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףאלוורדה

מ"תפזול בעתרכיז רחיףאקזיט
EMAMECTIN BENZOAT, 

TEFLUBENZRON
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמ50

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמPYRIDALYL20אגן-אדמהתרכיז מתחלבבז

תפזולתרכיז רחיףמטרופולין
EMAMECTIN BENZOATE, 

METHOXYFENOZIDE
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמ75

ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמNOVALURON50מכתשים-אדמהתרכיז מתחלב10רימון 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמNOVALURON50מכתשים-אדמהתרכיז רחיףרימון סופרא

מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםדנים פיט
EMAMECTIN BENZOATE, 

LUFENURON
5.1.2020מותר לישראל ואירופה.התכשיר רעיל מאד לדבורים3דונם/ גרם10

מותר לישראל ואירופה14דונם/ק" סמLUFENURON40קי.דור, תפזול, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלב50ו 'מאצ, צבר, 50מירון ', מץ

מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים7דונם/ק" סמBIFENTHRIN50מ"תרסיס בעתרכיז מתחלבסטרטר
" - מותר לישראל ואירופה" שונה ל

5.1.2020

, בקטין, ורטיגו, אקרימקטין

, רומקטין, ורקוטל, ורטימק

ביומקטין, אגרירון

תרכיז מתחלב

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות 

-אגריקה, מ"תרסיס בע, מ"בע

, מ"תפזול בע, מרחב אגרו, ט.צ.כ

מרחב אגרו

 ABAMECTIN30ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםCYROMAZINE25תפזול, מרחב אגרו, תרסיסאבקה רטיבהטרופר, 75טריגרד , טופגארד

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמSPINOSAD80אגריכםתרכיז רחיףטרייסר אולטרה

לוכסמבורגר"שתאמפליגו
CHLORANTRANILIPROLE + 

LAMBDA CYHALOTHRIN
3דונם/ק" סמ20

מומלץ לשלב עם מטרונום פריים 

0.5%
ב"מותר לישראל וארה

" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

מרחב אגרואבקה מסיסהS-אויסקט
THIOCYCLAM HYDROGEN 

OXALATE
03/12/2009מותר לישראל בלבד.הטיפול בשטח גלוי וחסוי14דונם/ גרם70-100

01/02/2015מותר לישראל בלבדEOS 1% / 0.5%עם אולטרה פיין  MILBEMECTIN 0.10%3אגן-אדמהתרכיז מתחלבמילבנוק

ב"אירופה וארה, מותר לישראל ריסוסים עוקבים2-לא יותר מ7דונם/ק" סמINDOXACARB30-45מרחב אגרותרכיז מתחלבאוונט

ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמTEFLUBENZURON50תפזול, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףשונית, מוליט

03/12/2009ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40תפזול, ט.צ.כ-ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבפרפקט, פרוקליים

מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים7דונם/ק" סמBIFENTHRIN75מ"תרסיס בע, לוכסמבורגתרכיז מתחלבסטרטר, טלסטאר
" - מותר לישראל ואירופה"שונה ל

5.1.2020
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עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל ריסוסים עוקבים2-לא יותר מ7דונם/ק" סמINDOXACARB30מרחב אגרותרכיז מתחלבאוונט

12/12/2018ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמMETAFLUMIZONE100ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףאלוורדה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמPYRIDALYL20-30אגן-אדמהתרכיז מתחלבבז

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמBACILLUS THURINGIENSIS250ביו דליהתרכיז נוזליביו טי פלוס

אדמה אגןתרכיז רחיףר" ת300דוריבו 
CHLORANTRANILIPROLE, 

THIAMETHOXAM
3דונם/ק" סמ30

 ריסוסים 2-אין לרסס יותר מ

התכשיר רעיל לדבורים. לעונה
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

09/12/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםBACILLUS THURINGIENSIS75מרחב אגרוגרגירים רחיפיםדלפין

ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמTEFLUBENZURON30תפזול, ט .צ.כ-אגריקהתרכיז רחיףשונית, מוליט

מ"בע. ט.צ.כגרגרים רחיפיםסנטארי
BACILLUS THURINGIENSIS 

AIZAWAI
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרם300

14/02/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמSPINETORAM40אגריכםתרכיז רחיףספרטה סופר

3 נפח קטןBACILLUS THURINGIENSIS100 - 50אדמה מכתשיםגרגרים רחיפיםפרוביט
ד ידביר גם / ג100הטיפול במינון 

.זחלי הליוטיס
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

03/12/2009ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמEMAMECTIN BENZOATE40תפזול, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבפרפקט, פרוקליים

09/12/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLORANTRANILIPROLE20מרחב אגרותרכיז רחיףקורגן

מותר לישראל ואירופההתכשיר רעיל מאד לדבורים7דונם/ק" סמBIFENTHRIN50מ"תרסיס בע, לוכסמבורג, תפזולתרכיז מתחלבסטרטר, טלסטאר, אטלס
" - מותר לישראל ואירופה"שונה ל

5.1.2020

מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםדנים פיט
EMAMECTIN BENZOATE, 

LUFENURON
5.1.2020מותר לישראל ואירופה.התכשיר רעיל מאד לדבורים3דונם/ גרם10

25/03/2010מותר לישראל ואירופה28דונם/ק" סמTHIACLOPRID, DELTAMETHRIN200לידורתרחיף שמןפרותיאוס

לוכסמבורגר"שתאמפליגו
CHLORANTRANILIPROLE, 

LAMBDA CYHALOTHRIN
ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמ20

" - ב"מותר לישראל וארה" שונה ל

5.1.2020

ב"מותר לישראל וארה14דונם/ק" סמDELTAMETHRIN100 - 50מרחב אגרותרכיז מתחלבדסיס
" - ב"מותר לישראל וארה" שונה ל

5.1.2020

ב"מותר לישראל וארה5דונם/ גרםFLUBENDIAMIDE   15אדמה מכתשיםגרגרים רחיפיםטאקומי
" - ב"מותר לישראל וארה" שונה ל

5.1.2020

מותר לישראל בלבדבשטח הפתוח15דונם/ק" סמCHLORFLUAZURON100 - 75לוכסמבורגתרכיז מתחלבאטברון

מ"תפזול בעתרכיז רחיףאקזיט
EMAMECTIN BENZOATE, 

TEFLUBENZRON
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמ50

01/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל טיפולים בעונה2- אין לרסס יותר מ3דונם/ק" סמPYRIDALYL20אגן-אדמהתרכיז מתחלבבז

תפזולתרכיז רחיףמטרופולין
EMAMECTIN BENZOATE, 

METHOXYFENOZIDE
07/12/2017ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמ75

ט.צ.כ-אגריקהגרגרים רחיפיםסנטארי
BACILLUS THURINGIENSIS 

AIZAWAI
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרם300

3ג" קSODIUM FLUOSILICATE1-2רימיפתיון גרגרי515ספסן , 1015ספסן 

מדביר גם . בראשית הגידול

, תולעת הגדוד האמיתית, לפיגמה

חגבים, ערצבים

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

3 נפח קטןBACILLUS THURINGIENSIS200 - 100אדמה מכתשיםגרגרים רחיפיםפרוביט
ד ידביר גם / ג100הטיפול במינון 

.זחלי הליוטיס
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLORANTRANILIPROLE20מרחב אגרותרכיז רחיףקורגן

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמMETHOXYFENOZIDE75 - 50אגריכםתרכיז רחיףראנר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמNOVALURON50מכתשים-אדמהתרכיז מתחלב10רימון 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמNOVALURON50מכתשים-אדמהתרכיז רחיףרימון סופרא

ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמTEFLUBENZURON50ט.צ.כ-אגריקה, מ"תפזול בעתרכיז רחיףמוליט, שונית

, תרסיפ, 20סיפרין , 20טיטאן 

N-20- טאטא
02/02/2009מותר לישראל ואירופה14דונם/ק"סמCYPERMETHRIN 30-50תרסיס, רימי, לוכסמבורגתרכיז מתחלב

מותר לישראל ואירופה14דונם/ק" סמLUFENURON40תפזול, ט.צ.כ-ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבצבר, 50מירון ', מץ

02/02/2009מותר לישראל ואירופה14דונם/ק" סמCYPERMETHRIN 60-100מכתשים-אדמה אדמה, רימיתרכיז מתחלבשרפז, 10סיפרין 

14דונם/ק" סמDELTAMETHRIN100 - 50מרחב אגרותרכיז מתחלבדסיס
בנגיעות רבה מטפלים בשילוב 

(90% או 20%)לאנט 
ב"מותר לישראל וארה

" - ב"מותר לישראל וארה"שונה ל

5.1.2020

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ סמקMETHOMYL   200-350מרחב אגרותרכיז נוזלי,20לאנט 

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםMETHOMYL 50-75תפזול, מרחב אגרואבקה מסיסהסטופ-רו , 90לאנט 

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםMETHOMYL   80-100תרסיס, מכתשים-אדמהאבקה מסיסה90מתוניט , 90מתומקס 

ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמFENPROPATHRIN 150-200אגן-אדמהתרכיז מתחלבסמש

ב"מותר לישראל וארה5דונם/ק" סמLAMBDA CYHALOTHRIN150 - 100מכתשים-אדמהתרכיז מתחלבקרטה
" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

מותר לישראל בלבד10דונם/ק" סמESFENVALERATE150-100אגן-אדמהתרכיז מתחלבמוסטנג

פלוסיה

פרודניה
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עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

ב"מותר לישראל וארה14דונם/ק" סמDELTAMETHRIN100 - 50 מרחב אגרותרכיז מתחלבדסיס
" - ב"מותר לישראל וארה"שונה ל

5.1.2020

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםMALATHION300מכתשים-אדמהאבקה רטיבה25מלתיון 

09/12/2012ב"מותר לישראל וארה3דונם/ק" סמMALATHION200מכתשים-אדמהתרכיז מתחלב50מלתיון 

רימיאבקה מסיסהדיקרזול
 FORMETANATE 

HYDROCHLORIDE
4דונם/ גרם100

 פעמים 3-אין להשתמש יותר מ

בעונה
5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30 נפח קטןPROPINEB300 - 250לידוראבקה רטיבהאנטרקול
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםCHLOROTHALONIL150לוכסמבורגגרגרים רחיפיםDGדאקוניל 
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

דאקופל
,  אבקה רטיבה

גרגרים רחיפים
ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ גרםCHLOROTHALONIL250מרחב אגרו

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום3דונם/ גרםCHLOROTHALONIL200תפזול, תרסיס, מכתשים-אדמהתרכיז רחיףברק, 720ברבי , 720בראבו 
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםCHLOROTHALONIL300מרחב אגרותרכיז רחיףנוגל
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

TEA TREE OIL0.50%3סטוקטון ישראלתרכיז מתחלבטימורקס גולד
בשילוב .לעגבניות תעשיה בלבד

0.25%עם נחושת הידרוקסיד 
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

, מנקוטל, מנקוזן, מנצידן אר

מנקוסטר אר, סנקוזב
אבקה רטיבה

, לוכסמבורג, מכתשים-אדמה

אגריכם, מרחב אגרו
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום30דונם/ גרם

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

, טרידקס, מנקו די, מנצידן גר

מנקוסטר גר, סנקוזב
גרגרים רחיפים

, לוכסמבורג, מכתשים-אדמה

מרחב אגרו, אגריכם
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום30דונם/ גרם

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל. ימים7המירווח בין הרסוסים 30דונם/ גרםMANCOZEB, CYMOXANIL350תרסיס, מרחב אגרואבקה רטיבהצימוקלין, דרגופיקס, מנקור
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.2-0.3%בשילוב קוצייד NEEM OIL1%3מרחב אגרושמןנימטול

19/01/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל5דונם/ גרםCYMOXANIL70-110מ"תפזול בעגרגרים רחיפיםXסיימוק 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמDIFENOCONAZOLE50תפזול, תרסיס, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבסקיפר, סקור, סקוטר, בוגירון

, פולירון, טולדו, פוליקור

טבוקול
תרכיז מתחלב

, ט.צ.כ-אגריקה, תפזול, לידור

מרחב אגרו
TEBUCONAZOLE75ב"אירופה וארה, מותר לישראל21דונם/ק" סמ

אירופה,מותר לישראל 1/12/2010  

ב"וארה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםMETIRAM250אגן-אדמהגרגרים רחיפיםDFפולירם 
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל. ימים7המירווח בין הרסוסים 30דונם/ גרםFAMOXADONE,  MANCOZEB150 - 100מרחב אגרוגרגרים רחיפיםקליפמן
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

05/01/2020מותר לישראל בלבד7דונם/ק" סמDIFENOCONAZOLE, QUINOXYFEN75תפזולתרכיז רחיףפטריוט

רובראל
/ אבקה רטיבה 

תרכיז רחיף
5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד3דונם/ק"סמ/  גרם IPRODIONE100מרחב אגרו

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30 נפח קטןPROPINEB300 - 250לידוראבקה רטיבהאנטרקול
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםCHLOROTHALONIL180מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםאודאון
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםCHLOROTHALONIL150לוכסמבורגגרגרים רחיפיםDGדאקוניל 
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

, ברק, 720ברבי , 720בראבו 

תפוגן סופר
תרכיז רחיף

, מ"תרסיס בע, מכתשים-אדמה

אגן-אדמה, תפזול
CHLOROTHALONIL200ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום3דונם/ק" סמ

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראלדונם/ק" סמCHLOROTHALONIL300מרחב אגרותרכיז רחיףנוגל
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

דאקופל
, אבקה רטיבה

גרגרים רחיפים
ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמCHLOROTHALONIL250מרחב אגרו

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

מ"אדמה אגן בעתרכיז רחיףאורבגו
AMETOCTRADIN, 

DIMETHOMORPH
ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמ100

                     

                     

                     

                     

                

כימשון           

                     

                     

                     

המשך      

חלפת

תריפס
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עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

30דונם/ גרםDIMETHOMORPH, MANCOZEB225ט.צ.כ-אגריקהגרגרים רחיפים גר69אקרובט 
. ד/ ג75בשילוב עם רידומיל גולד 

.פ התוית"ניתן לשלב גם עם ויטן ע
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמFLUAZINAM+ DIMETHOMORPH100מכתשים-אדמהו פורטה'באנג

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםBENALAXYL + MANCOZEB300לוכסמבורגאבקה רטיבהגלבן מנקוזב
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמPROPAMOCARB HCL300מכתשים-אדמהתרכיז נוזליפרופלנט-דותן

גרגרים רחיפיםספינקס, אתלט, אצן, דיימונד
, תרסיס, מרחב אגרו, תפזול

מכתשים-אדמה
DIMETHOMORPH50-40ב"אירופה וארה, מותר לישראל.פ הכתוב בתווית"שילובים ע7דונם/ גרם

ב"אירופה וארה, מותר לישראלפ התווית"בשילובים שונים ע5דונם/ גרםCYMOXANIL70-125לוכסמבורגגרגרים רחיפיםויטאן

5דונם/ גרםCYMOXANIL100מ"תרסיס בעגרגרים רחיפיםסיימון
המינון כולל תוספת 

סנדומיל/סנקוזב
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

19/01/2012ב"אירופה וארה, מותר לישראל.מינון בהתאם למכשיר המשולב5דונם/ גרםCYMOXANIL70 - 110מ"תפזול בעגרגרים רחיפיםXסיימוק 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםBENTHIAVALICARB + MANCOZEB160מכתשים-אדמה אדמהגרגרים רחיפיםולבון
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמCHLOROTHALONIL, CYMOXANIL300מרחב אגרותרכיז רחיףCזנטיל 
 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

TEA TREE OIL0.50%3סטוקטון ישראלתרכיז מתחלבטימורקס גולד
בשילוב .לעגבניות תעשיה בלבד

0.25%עם נחושת הידרוקסיד 
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

מכתשים-אדמהתרכיז רחיףמאסטרקופ
COPPER SULFATE 

PENTAHYDRATE
7דונם/ק" סמ300

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

, מנקוטל, מנקוזן, מנצידן אר

מנקוסטר אר, סנקוזב
אבקה רטיבה

, לוכסמבורג, מכתשים-אדמה

אגריכם, מרחב אגרו
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום30דונם/ גרם

, טרידקס, מנקו די, מנצידן גר

מנקוסטר גר, סנקוזב
גרגרים רחיפים

, לוכסמבורג, מכתשים-אדמה

מרחב אגרו, אגריכם
MANCOZEB250ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם סטמפיליום30דונם/ גרם

ב"אירופה וארה, מותר לישראל. ימים7המירווח בין הרסוסים 30דונם/ גרםMANCOZEB, CYMOXANIL350תרסיס, מרחב אגרואבקה רטיבהצימוקלין, דרגופיקס, מנקור
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראליש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים7דונם/ גרםTRIBASIC COOPER SULFATE400רימיגרגרים רחיפיםמרק בורדו אולטרא

2015אושר ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמTRIBASIC COOPER SULFATE300אדמה-אגןתרכיז רחיףנחושתן

ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.2-0.3%בשילוב קוצייד NEEM OIL1%3מרחב אגרושמןנימטול

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםCYMOXANIL,  MANCOZEB600מכתשים-אדמהאבקה רטיבהטופ-סימוקסי
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

3דונם/ גרםCYMOXANIL60ט.צ.כ-אגריקהגרגרים רחיפיםסיני
 בהתאם 7-9 ימים או 5מידי 

לתכשיר המשולב
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

מ"תפזול בע, מכתשים-אדמהגרגרים רחיפיםברקוד, ספינקס סופרה
DIMETHOMORPH, 

CHLOROTHALONIL
ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ גרם350

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

לוכסמבורגתרכיז רחיףקומודור
CHLOROTHALONIL, 

AZOXYSTROBIN  
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ150

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

7דונם/ק" סמCUPROUS OXIDE225רימיאבקה רטיבה50קופ 

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל

30דונם/ גרםCOPPER SULFITE, MANCOZEB250מ"רימי כימקלים בעגרגרים רחיפיםקופרופיקס

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

7דונם/ גרםCOPPER HYDROXIDE100-200מרחב אגרוגרגרים רחיפים2000קוצייד 

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

5דונם/ גרםCYMOXANIL80 - 60מ"אפעל בע, מרחב אגרוגרגרים רחיפים60סימוקסן , 60קורזייט 

קורזייט חייב בשילוב עם אחד 

פ המפורט בתווית "קוטל פטריות ע

וימי המתנה הינם בהתאם למכשיר 

.המשולב

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםFAMOXADONE,  MANCOZEB150 - 100מרחב אגרוגרגרים רחיפיםקליפמן
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםMANDIPROPAMID, MANCOZEB200-250מרחב אגרוגרגרים רחיפיםMZקריאל 
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראלראה הערות שילוב בתווית3דונם/ק" סמMANDIPROPAMID60אגן- אדמה תרכיז רחיף250רבוס 
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המשך              

2020ינואר - רשימת תכשירים שאינם קוטלי עשביהנספח ד חוזה עגבניות לתעשיה  15:0629/03/2020 9 מתוך 7עמוד 



עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

, סאנדומיל, מילור, דו רה מי

מנקולקסיל
אבקה רטיבה

, אגריכם, תפזול, מכתשים-אדמה

מרחב אגרו
MANCOZEB, METALAXYL  300ב"מותר לישראל וארה30דונם/ גרם

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה14להשתמש עם 

תפזולתרכיז רחיףמטאל גולד
CHLOROTHALONIL, METALAXYL-

M (MEFENOXAM)
5.1.2020ב"מותר לישראל וארה5דונם/ק" סמ250

מרחב אגרותרכיז רחיףפוליו גולד
MEFENOXAM (METALAXYL-M),  

CHLOROTHALONIL
ב"מותר לישראל וארה. ריסוסים לעונה4עד 5דונם/ק" סמ250

ב"מותר לישראל וארה30דונם/ גרםZOXAMIDE, MANCOZEB200 - 150מ"רימי כימקלים בעגרגרים רחיפיםרוקסם
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה7להשתמש עם 

תרסיס, אגן-אדמהגרגרים רחיפיםMZרודאו , MZרידומיל גולד 
MEFENOXAM (METALAXYL-M), 

 MANCOZEB
30דונם/ גרם300

 פעמים 2-3-אין לרסס יותר מ

.בעונה
ב"מותר לישראל וארה

בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

לוכסמבורגתרכיז רחיףהרקולס

POTASSIUM 

PHOSPHITE+COPPER 

OXYCHLORIDE

0.40%7

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

, פרסול, בלו שילד, פונגורן

קופרו אנטרקול, מפיון'צ
אבקה רטיבה

-אדמה, מרחב אגרו, רימי

לידור, מכתשים
COPPER HYDROXIDE0.3-0.5%3

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

COPPER HYDROXIDE0.4-0.25%7מרחב אגרוגרגרים רחיפים2000קוצייד  

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

אגן-אדמהתרכיז רחיףי'אמרלד אנרג
AZOXYSTROBIN, 

TETRACONAZOLE
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל10דונם/ק" סמ60

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמDIFENOCONAZOLE100תפזול, תרסיס, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלבסקיפר, סקור, סקוטר, בוגירון

ב"אירופה וארה, מותר לישראלSULPHUR0.4%-0.8%3לוכסמבורגתרכיז רחיףגופריתר

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ג" קSULPHUR3-4מכתשים-אדמהאבקה70גפרביק 

ב"אירופה וארה, מותר לישראלSULPHUR0.75%3מכתשים-אדמהאבקה רטיבה80גפרטיב 

-סולפו, מיקרוטיול, הליוגופרית

סופה, סולפרון, לי

, תרכיז רחיף

גרגרים רחיפים

, תרסיס, רימי, מכתשים-אדמה

מרחב אגרו
SULPHUR1.00%3ב"אירופה וארה, מותר לישראל

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםSULPHUR200תפזולגרגרים רחיפיםסולפוזול

ב"אירופה וארה, מותר לישראלSULPHUR0.40%3תרסיסגרגרים רחיפיםסולפרון גרגרי

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםSULPHUR400ט.צ.כגרגרים רחיפיםקומולוס

ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ גרםSULPHUR300מרחב אגרוגרגרים רחיפיםתיוביט

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.4%בתוספת משטח אגוז NEEM OIL,  VEGETABLE OIL1%3קדם-דעתרכיז מתחלבגניקן

ב"אירופה וארה, מותר לישראלידביר גם עובש עלים3דונם/ק" סמTETRACONAZOLE75 - 60לוכסמבורגתרכיז מתחלבדומארק
" ב"אירופה וארה, מותר לישראל"שונה ל

 -5.1.2020

ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ גרםSULPHUR, TETRACONAZOLE400לוכסמבורגאבקה רטיבהדומארק  קומבי
" ב"אירופה וארה, מותר לישראל"שונה ל

 -5.1.2020

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלPARAFFINIC OIL1%7מרחב אגרושמןORדימול 

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל6דונם/ק" סמBOSCALID, TRIFLOXYSTROBIN100תפזולתרכיז רחיףדיסקברי

05/12/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל6דונם/ גרםBOSCALID, PYRACLOSTROBIN75ט.צ.כ-אגריקה, אגן-אדמהגרגרים רחיפיםבליס, סיגנום

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל6דונם/ק" סמMETRAFENONE30ט.צ.כ-אגריקהתרכיז רחיף500ויוואנדו 

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל15דונם/ק" סמAZOXYSTROBIN50אגרולבתרכיז רחיף250טופסטאר 

, מירדור, זאוס, עמיסטר

רוקסטאר, עמירן, עמיעוז
תרכיז רחיף

, תרסיס, תפזול, מכתשים-אדמה

רימי, מרחב אגרו
AZOXYSTROBIN  

 150דונם בריסוס / סמק50

דונם בהגמעה/סמק
ב"אירופה וארה, מותר לישראל. יישומים2עד 10

ב"אירופה וארה, מותר לישראל ימים7-14- תכיפות ריסוסים 3דונם/ק" סמTEA TREE OIL150-300סטוקטוןתרכיז מתחלבטימורקס גולד

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל14דונם/ק" סמFLUOPIRAM, TEBUCONAZOLE50לידורתרכיז רחיף400לונה אקספריאנס 

דע קדם פרוייקטים בעיימאבקה מסיסהמור

POTASSIUM HYDROGEN 

CARBONATE, COPPER 

SULPHATE

3דונם/ג" ק1

.  ליטר מים100 קג מור ל1המינון 

אין לאפשר רעיית : רעיל לכבשים

צאן בשטחים שטופלו בתכשירי 

.נחושת

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

סטוקטון ישראלתרכיז מתחלבמייטימור
PYRETHRINS (PYRETHRUM), TEA 

TREE OIL
5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראל0.50%3

ב"אירופה וארה, מותר לישראלNEEM OIL1%3אדמה מכתשיםשמןנימגארד
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 המשך      

ניקוד בקטרי

2020ינואר - רשימת תכשירים שאינם קוטלי עשביהנספח ד חוזה עגבניות לתעשיה  15:0629/03/2020 9 מתוך 8עמוד 



עדכוןסוג היתרהערהימיםמינוןשם גנריבעל הרשיוןתואריתשם תכשירשם פגע

אגרוטיס

2020 עונת - מינוניהם ומועדי הטיפול האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה , (קוטלי מחלות ומזיקים)רשימת תכשירי הדברה 

ב"אירופה וארה, מותר לישראלבגידול גלוי וחסוי7דונם/ק" סמMYCLOBUTANIL50מכתשים-אדמהתרכיז מתחלב24סיסטאן 

ראלי
תחליב שמן 

במים
ב"אירופה וארה, מותר לישראל7דונם/ק" סמMYCLOBUTANIL60מ"אגריכם בע

ב"אירופה וארה, מותר לישראלמדביר גם בוטריטיס3דונם/ק" סמBACILLUS SUBTILIS500לוכסמבורגתרכיז רחיףASOסרנייד 

, טולדו, אוריוס, פוליקור

פולירון, טבוקול
תרכיז מתחלב

, תפזול, מכתשים-אדמה, לידור

ט.צ.כ-אגריקה, מרחב אגרו
TEBUCONAZOLE7512/04/2010ב"אירופה וארה, מותר לישראל21דונם/ק" סמ

3דונם/ גרםTRIFLOXYSTROBIN20תפזול, לידורגרגרים רחיפיםפאנטום, פלינט
רצוי לבצע ריסוסי מניעה כשאין 

.נגיעות
ב"אירופה וארה, מותר לישראל

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלהתכשיר רעיל לדבורים10דונם/ גרםBOSCALID, AZOXYSTROBIN200תפזולתרכיז רחיףפרימיום

אגן-אדמה, תרסיסתרכיז רחיףקומודור, קולונל
CHLOROTHALONIL, 

AZOXYSTROBIN 
ב"אירופה וארה, מותר לישראל3דונם/ק" סמ150

 Chlorothalonilהחל מעונה הבאה 

.יאסר לשימוש לאירופה

ב"אירופה וארה, מותר לישראל.מדביר גם עובש עליםPOTASSIUM BICARBONATE0.10%3מרחב אגרואבקה מסיסהקליגרין

ב"אירופה וארה, מותר לישראל30דונם/ גרםFAMOXADONE,  MANCOZEB150 - 100מרחב אגרוגרגרים רחיפיםקליפמן
בתוצרת המיועדת לישראל בלבד ניתן 

 ימי המתנה5להשתמש עם 

ב"אירופה וארה, מותר לישראל4דונם/ק" סמTEE TREE OIL, DIFENCONAZOLE50סטוקטוןתרכיז מתחלברגב

מותר לישראל ואירופהאין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד3דונם/ק" סמCYPROCONAZOLE40תרסיס, תפזול, לוכסמבורג תרכיז נוזליסיפרו, צפריר, אטמי אקסטרה

לוכסמבורגתרכיז רחיףפריורי אקסטרה
AZOXYSTROBIN, 

CYPROCONAZOLE

 100דונם בריסוס / סמק40

דונם בהגמעה/סמק
10

עד שני יישומים בעונה בהפרש של 

.בזנים הרשומים בתווית.  יום40
מותר לישראל ואירופה

ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםPOLYOXINS15-25מרחב אגרוגרגרים מסיסיםפולאר
" - ב"מותר לישראל ולארה"שונה ל

5.1.2020

ב"מותר לישראל וארה3דונם/ גרםPOLYOXIN B20מרחב אגרוגרגריפרלין סופר

ב"מותר לישראל וארהפילם-בתוספת ביו3דונם/ גרםPOLYOXIN B100מרחב אגרוגרגריפרלין

5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד7דונם/ק" סמQUINOXYFEN30-40תפזול, אגריכםתרכיז רחיףענבר, אביר

2000אופיר 
תחליב שמן 

במים
5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמPENCONAZOLE 50ט.צ.כ-אגריקה

5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמPENCONAZOLE 100 - 75אגרולב, תפזול, ט.צ.כ-אגריקהתרכיז מתחלב100טופנקו , עומר, אורון

3דונם/ק" סמTRIADIMENOL75מכתשים-אדמה, לידורתרכיז מתחלבשביט, באיפידן
בחממה . הטיפול בשדה גלוי וחסוי

.יש לאוורר בעת הרסוס
5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד

נץ
תחליב שמן 

במים
3דונם/ק" סמCYFLUFENAMID  20אגן-אדמה

למניעת תנגודת יש לשלב שביט 

.במינון המורשה בגידול
5.1.2020" - מותר לישראל בלבד"שונה למותר לישראל בלבד

מותר לישראל בלבד3דונם/ק" סמMETOMINOSTROBIN35רימיתרכיז רחיףרינגו

ב"אירופה וארה, מותר לישראלעגבניות לתעשיה בלבד21דונם/ג" קZINC4תפזולאבקה רטיבהילבין

2דונם/ ליטרKAOLIN20לוכסמבורגאבקה רחיפהסראונד

רסס לפני שלב . עגבניות תעשיה

-כ חודש"בד)הבשלת הפרי 

 2יש לבצע  (חודשיים לפני אסיף

רסוסים מנוגדים

ב"אירופה וארה, מותר לישראל

5.1.2020ב"אירופה וארה, מותר לישראלZINC OXIDE10%-15%נומינוראבקה רטיבהקול פלנט

שמןוירותרמניעת וירוס
חברה לכימיקלים , תרסיס

מ"חקלאיים ותעשיתיים בע
SUMMER OIL1%3ב"אירופה וארה, מותר לישראל

           המשך    
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קימחון

מכת שמש
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