
בעל הרשיוןחומר פעילתכשירפגע
מינון או 
'ריכוז לד

ימי 
המתנה

הערות
שארית 
מותרת

ג" ק1.5 - 2רימיג" פ515ספסן 
ג" ק1-1.5רימיג" פ1015ספסן 

70.02ק" סמ30מרחב אגרוINDOXACARB מ"אוונט ת

30.01ק" סמ60אגריכםSPINETORAM ר"ספרטה סופר ת

30.05ק" סמ20מרחב אגרוCHLORANTRANILIPROLE ר"קורגן ת

חיפושית 
 זרעי האפונה
Bruchus pisorum

30.5ק" סמ200תרסיסMALATHIONמ"מלתיון ת

ג" ק1מרחב אגרוג"גו פ-אסקר

אדמה מכתשיםג"זון פחסל

רימיג"מתזון פ

רימיג" פ200מתזון 

אדמה אגןג"קרקול פ

מרק בורדו 
ר"אולטרא ג

TRIBASIC COPPER 

SULFATE7 גרם500רימי
 רסוסים בהפרש של שבוע 2

פטוראו לאחר השקייה או גשם

70.02ק" סמ30מרחב אגרוINDOXACARB מ"אוונט ת

ג" ק1.5 - 2רימיג" פ515ספסן 

ג" ק2 - 1.5רימיג" פ1015ספסן 

30.01ק" סמ60אגריכםSPINETORAM ר"ספרטה סופר ת

70.3ק" סמ75לוכסמבורגBIFENTHRINמ"טלסטאר ת

3ק" סמ200תרסיסMALATHIONמ"מלתיון ת
3ק" סמ200אדמה מכתשיםMALATHION מ" ת50מלתיון 
3 גרם300אדמה מכתשיםMALATHION ר" א25מלתיון 

30.01ק" סמ60אגריכםSPINETORAM ר"ספרטה סופר ת

50.05ק" סמ20מרחב אגרוCHLORANTRANILIPROLE ר"קורגן ת

לא נקבע
חלזונות 

Helicellidae

כנימות עלה 
Aphididae

  במדור תעשייהhttp://www.plants.org.ilניתן להוריד את הקובץ מאתר מועצת הצמחים בכתובת  

 SODIUM 

FLUOSILICATE

 SODIUM 

FLUOSILICATE

לא נקבע

        אגרוטיס
 .  Agrotis sp

הליוטיס 
Helicoverpa 

armigera

לפיגמה  
Spodoptera 

exigua

METALDEHYDE
ג" ק2

20

        -רשימת תכשירי הדברה המיועדים לשימוש באפונה לתעשייה        
2021 עונת 

רשימה זו הינה ריכוז תכשירי הדברה המותרים לשימוש במדינת ישראל ואינה מהווה המלצה להשתמש בתכשירים 
בכל מקרה של אי התאמה בין הרשום ,  השימוש בתכשירי ההדברה כפוף לרשום בתווית המצורפת לאריזתם, ל"הנ

.ברשימה זו לבין תווית הרישוי יש להתייחס לרשום בתווית 

השרותים להגנת הצומח בכתובת  – מידע נוסף על התכשירים ניתן לקבל באתר משרד החקלאות 

http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara
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gamma
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בעל הרשיוןחומר פעילתכשירפגע
מינון או 
'ריכוז לד

ימי 
המתנה

הערות
שארית 
מותרת

 SODIUM 

FLUOSILICATE

        אגרוטיס
 .  Agrotis sp

לא נקבע
ג" ק1.5 - 2רימיג" פ515ספסן 

ג" ק2 - 1.5רימיג" פ1015ספסן 

30.01ק" סמ60אגריכםSPINETORAM ר"ספרטה סופר ת

50.05ק" סמ20מרחב אגרוCHLORANTRANILIPROLE ר"קורגן ת

אדמה אגןר" ת720בראבו 

תפזולר"ברק ת

 + BOSCALIDר"סיגנום ג

PYRACLOSTROBIN
  0.02  40ק" סמ40-50אדמה אגן

0.02

71ק" סמ50תפזולDIFENOCONAZOLEמ"סקיפר ת

 + AZOXYSTROBINר"קומודור ת

CHLOROTHALONIL

     1     16ק" סמ150אדמה אגן

1

 POTASSIUMנ"פוספירון ת

PHOSPHITE
פטור3ק" סמ350ט.צ.כ

 MZרידומיל גולד 
ר"ג

MANCOZEB + 

MEFENOXAM14 גרם300זרעים גדרה
  0.5  

0.05

ג" ק3 - 4אדמה מכתשים' אב70גפרביק 

 גרם750אדמה מכתשיםר" א80גפרטיב 

 גרם400ט.צ.כר"קומולוס ג

 SODIUM 

FLUOSILICATE
לא נקבע

      פרודניה
Spodoptera  

littoralis

קימחון 
האפונה 

Erysiphe pisi

כשותית 
האפונה 
Peronospora 

viciae

 אסקוכיטה 
Ascochyta spp.

SULFUR3

CHLOROTHALONIL2001ריסוס לפני כל אירוע גשם21ק" סמ

פטור
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בעל הרשיוןחומר פעיל  תכשיר
גיל /שלב

גידול
גיל /שלב

עשב
' ד/מינון

%מרוסס או 
הערות

שארית 
מותרת

0.01ק" סמ50-200ה"אאדמה מכתשיםPROPAQUIZAFOP מ" ת100יל 'אג

אדמה מכתשיםנ"בזאגרן ת

תפזולנ"בנטון ת

 HALOXYFOP Rמ"גלנט סופר ת

METHYL
ק" סמ35 - 50ה"אאגריכם

ריסוס גלנט סופר במרסס מזוהם 
אורורה טורבו או , בשיירי אורורה

לוטוס עלול לגרום לנזק קשה מאד 
 יום מקציר40- יישום אחרון .לגידול

0.02

-FLUAZIFOP-Pמ" תFדגנול 

BUTYL
אדמה מכתשים

 5-10, ה"א
מ"ס

0.1ק" סמ50

אדמה אגןמ"חץ סופר ת

לידורמ"סלקט סופר ת

תפזולמ"קולקט ת

בקרקע קלהק" סמ150אגרולבר"טרבוטראן ת

אדמה אגןר"טרבוטרקס ת

אדמה אגןר"טרבולי ת

ק" סמ50-200ה"אאדמה אגןמ"ליאופרד ת

ק" סמ100ה"אלוכסמבורגמ"פנטרה ת

-CARFENTRAZONש"ספוטלייט ת

ETHYL
לוכסמבורג

הכנת 
שטחים לפני 

זריעה
'ד/' ס200-300בשילוב עם גלייפוס ק" סמ30ה"א

פוקוס אולטרא 
מ"ת

CYCLOXYDIM0.2ק" סמ120 - 400ה"אאדמה אגן

 גרם1.5-2אגריכםFLUMETSULAMר"פטרה ג
.        'ד/' ס150בזנט +  גרם 1.5או 

לא נקבע ימים מקציר60- יישום אחרון 

ט.צ.כנ"פולסאר ת

תפזולנ" ת80פיוניר 

תרסיסנ"פסוליה ת
.                 ראה פירוט זנים בתווית

 ימים מקציר44- יישום אחרון 

פולסאר אולטרא 
נ"ת

BENTAZONE + 

IMAZAMOX
ט.צ.כ

 עלים 2- מ
אמיתיים

 3-4ה עד "א
עלים

ק" סמ100
ראה פירוט זנים . בתוספת משטח

.                                                 בתוית
 ימים מקציר24- יישום אחרון 

  0.2   

0.01

אדמה מכתשיםנ"פלקס ת

ט.צ.כנ"רילקס ת

ק" סמ200תפזולר"פרומו ת

ק" סמ190אגריכםר"קרב נוזלי ת

 גרם200אגריכםר" א50קרב 

אדמה אגןIMAZETHAPYRנ"פרסוט ת
 4-5- החל מ

עלים
ק" סמ20-40

.                                להדברת עלקת
 טיפולים של 3: ('דצמ)יישום מוקדם 

.                                    א"כ' ד/' ס20
-  טיפולים 2: ('ינו)יישום מאוחר 

.'ד/' ס40והשני ' ד/' ס20הראשון 

0.01

0.2

0.1

PROPYZAMIDE

 3-4ה עד "א
עלים

 עלים 2-3- מ
אמיתיים

0.01ק" סמ60

משלב , ה"א
 פרקים3-4

.                 ראה פירוט זנים בתווית
0.02 ימים מקציר60- יישום אחרון 

0.01

 שבועות מקציר7- יישום אחרון 

FOMESAFENק" סמ150ה"א/ה"קה"ק

                          -קוטלי עשבים המיועדים לשימוש באפונה לתעשייה                     
2021 עונת 

.          0.7-1%לכתמים הריכוז הוא 
 שבועות מקציר8- יישום אחרון 

ה"ק-ז"א
ה עד "א, ה"ק

ק" סמ150-200מ" ס5

0.5 CLETHODIMק" סמ100 - 70ה"א

0.02

BENTAZONE100-200ק" סמ
 4- החל מ

עלים
 3ה עד "א

עלים

TERBUTRYNE150                   בקרקע קלה ובינונית 
 בקרקע כבדה200

להדברת עשבים .  יישום פעם בשנתיים
0.5% 90-קיימים יש להוסיף שטח

QUIZALOFOP-P-

ETHYL

.                 ראה פירוט זנים בתווית
 ימים מקציר24- יישום אחרון 

IMAZAMOX
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