י"ב אדר תש"פ

תאריך
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תכשירי הדברה מותרים לשימוש במנגו
המיועד ליצוא
01USEUR240220
Permissible Plant Protection Agents for Use on Mangoes Supplied for Export.



חומרים ירוקים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק

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 ומומלץ כי המגדל יבצע בדיקת שאריות המקיפה את כל
החומרים 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:
אדי בנדיק  -מנהל רשומות

חתימת מנהל :דר' יצחק (צחי) סקלסקי

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במנגו המיועד ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Mangoes for Export
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

ימי
המתנה

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Harvest
Interval

סרה טראפ

Protein hydrolyzate

' 10 Units/Dיח'\ד'

>>>

טופ – טרפ פ"נ

DELTAMETHRIN

'5 Units/D

יח'\ד'

>>>

זבוב הפירות
הים תיכוני
Ceratitis capitata

לורטקט Ceratitis

AMONIUM ACETATE + TRIMETHYLAMINE

נו מד פליי פיתיון
מגנט מד מתקן משיכה

ביופיד סופר
מטרונום ת"מ
רקויאם ת"מ
מטרונום פריים ת"מ
כנימת המנגו רקויאם פריים ת"מ
אקטרה ת"ר
Coccus
mangiferae

פלאש ת"ר
לבנולה

 ORשמן

סייפן ת"ר
נמלים
Formicoidea

ברקן אב'
פנפוס לחקלאות ת"ק

' 2-4 Units/Dיח'\ד'

>>>

התכשיר אינו בא במגע עם הפר והחרקים מחוץ למתקן .ראה
הערות לטבלה בתווית

0.5%

3

AMMONIUM ACETATE+ DELTAMETHRIN

THIAMETHOXAM

יח'\ד'

3-6 Cc/t

SULFOXAFLOR
SUMMER OIL

1,75%

PYRETHRUM + DIATOMACEOUS EARTH
CHLORPYRIPHOS

10 Cc/t

60

ס'\עץ

0.03%

IMIDACLOPRID

יש לתלות בגובה  1.5-2מ'  .ראה הוראות בתווית.
התכשיר אינו בא במגע עם הפרי והחרקים מחוץ למתקן.
הקפד לתלות את המתקנים בחלון זמן של  90-120יום לפני
קטיף
בזנים ובאזורים רגישים יש לשים  7.5מתקנים\ד' .ראה הנחיות
לניטור בתווית

מינון לדונם :ראה הערה בתווית

'5-7.5 Units/D

Synthetic Terepenes extract of Chenopodium

Comments

' 5 Units/Dיח'\ד'

INACTIVE YEAST

(תחנות האכלה)

הערות

>>>
>>>
>>>

' 10 Units/Dיח'\ד'

SPINOSAD

עריכה24.02.2020

ס'\עץ

 40 Gr.גר'
1%

61

לכנימת המנגו.

המינון לפי גודל העץ .יישום אחד בלבד
יישום אחד בלבד

3
>>>
3
3

כל השנה פרט לעונת הפריחה
לטיפול בכנימה אדומה בלבד .יישום אחד בשנה ,בסתיו לאחר
הקטיף.
מינון לקן .מניעת הפצת כנימה קמחית
ראה הוראות יישום בתווית

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

עריכה24.02.2020

ימי
המתנה

הערות
Comments

Harvest
Interval

תריפס
המנגו
Scirtothrips
Mangiferae

עיוות
התפרחת
Mango
malformation

מיראז'  45ת"מ
ספורטק ת"מ
אוקטב א"ר

רקבון העוקץ לונה טרנקיליטי ת"ר
Phomopsis
mangiferae

רקבון הפרי
Botryosphaeria

השחרה
בקטריאלית
Pseudomonas
syringae

PROCHLORAZ
PROCHLORAZ MANGANESE

0.1%

FLUOPYRAM + PYRIMETHANIL

0.08%
0.5%

7
79
3

FLUOPYRAM + PYRIMETHANIL

0.08%

79

סרנייד  ASOת"ר
לונה טרנקיליטי ת"ר

0.1%

30
7

BACILLUS SUBTILIS

בורדוזול א"ר
נחושתן ת"ר
מאסטרקופ ת"ר
טריו ת"ר
צ'אמפ פלו א"ר
פונגורן א"ר
בלו-שילד א"ר
פרסול ג"ר

לא לארה"ב יישום בתקופת הפריחה.

אין לרסס לאחר החנטה

לעיתוי היישום ראה תווית .אין לרסס לאחר החנטה

לא לארה"ב

יישום בתקופת הפריחה.

אין לרסס לאחר החנטה
עד שני ריסוסים בפריחה בלבד

עד שני ריסוסים בפריחה בלבד

1%
COPPER SULPHATE

0.25%
0.25%

COPPER HYDROXIDE

קוצייד  2000ג"ר

0.3%

0.25%

7
7

ראה פרטי יישום בתווית

7
 480ג"ר \ ד' בריסוס אווירי – ראה הערות לטבלה בתווית

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

עריכה24.02.2020

ימי
המתנה

הערות
Comments

Harvest
Interval

יש להחליף בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות (ראה אותיות)
METRAFENONE

0.03%

14

BUPIRIMATE + TEBUCONAZOLE

0,1%

14

TETRACONAZOLE + AZOXYSTROBIN

0.06%

70

יישום אחד בעונה
מפריחה עד סוף חנטה

FLUOPYRAM + PYRIMETHANIL

0.08%
0.04%

79

עד שני ריסוסים בפריחה בלבד

65

TETRACONAZOLE + SULFUR

יישום אחד בעונה
מפריחה עד סוף חנטה

0.3%

120

1%

3

TRIFLOXYSTROBIN + BOSCALID

0.05%

50

PROCHLORAZ

0.1%

PROCHLORAZ MANGANESE

0.1%

ויוואנדו ת"ר
וינטו ת"מ
אמרלד אנרג'י ת"ר
לונה טרנקיליטי ת"ר

TETRACONAZOLE

דומארק ת"מ
קמחון
Oiidium
mangiferae

דומארק קומבי א"ר
 EOSשמן
דיסקברי ת"ר

MINERAL OIL

מיראז'  45ת"מ
ספורטק ת"מ
אוקטב א"ר
צפריר ת"נ
אטמי אקסטרה ת"נ
זהר  215 LQת"נ

לא לארה"ב

U

אין לרסס יותר מריסוס אחד בעונה.

לא לארה"ב
לא לארה"ב לא לרוסיה

לא לארה"ב

J

30
7
7

יש לטפל עם התארכות הפריחה
עד  2יישומים .למועדי היישומים ולסכנה לסביבה
ראה תווית.

לא לארה"ב

היישום בתקופת הפריחה

אין לרסס לאחר החנטה

לא .לארה"ב

יישום בתקופת הפריחה

אין לרסס לאחר החנטה

CYPROCONAZOLE

0.02%

80

A

FATTY ACID POTASSIUM SALT

0.4%

3

H

לא לארה"ב

אין לרסס בזמן שימוש במווסתי גדילה.
אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים .ראה הערות
תווית
יש לשים לב כי בידכם אצווה ללא אמוניום רבעוני.

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

ימי
המתנה

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Harvest
Interval

200-300 Cc

3
3
21
>>>
>>>
3

טימורקס גולד

)TEA TREE OIL (Melaleuca alternifolia

סרנייד  ASOת"ר
אינדר תש"מ
גפרביק  70אב'
גפרטיב א"ר
הליוגופרית ת"ר
קואלה ת"ר
סופה ת"ר
קומולוס ג"ר
דימול ש'
וינטו ת"מ

Bacillus subtilis
FENBUCONAZOLE

SULFUR

PARAFFINIC OIL

MicroElements
deficiencies

0.5%
0.04%
 3-5 kg.ק"ג
1%
0.5%
0.5%
0.7%-0.4%
1%

3

BUPIRIMATE + TEBUCONAZOLE
FLUTRIAFOL

0,05%

MEPTYLDINOCAP

0.04%

90
100
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

Fe-HBED
FERROUS SULPHATE
FERROUS SULPHATE
Fe-EDDHA

Comments

K

יש להמתין  6-9ימים בין ריסוסים

K

לרסס אחת לשבוע כמניעה או בשלב מוקדם של
המחלה.

400 grג"ר

800-1000 gr
0.3%
 50-150 grג"ר
 200 grג"ר
 100 grגר' לעץ

ג" ר

לא לארה"ב

A
עד תחילת חנטה
C

אין ליישם בימי שרב ובטמפרטורה מעל 280

עד תחילת חנטה

>>>

0.1%

קרטן סטאר ת"מ
בוליקל  XPג"מ
בורשל  FEא"מ
גפרת ברזל א"מ
ליבפר  PSא"מ
ליברל גרגרי
איירוגן ג"מ

הערות

3

14

קוז'אק ת"ר

ריפוי מחלות
חסר

סמ"ק

עריכה24.02.2020

J

ראה הזהרות ליישום בתווית

לא לארה"ב
לא לארה"ב

ריסוס אחד בתקופת הפריחה

בלבד.

D
מינון לדונם .ראה הוראות יישום

יישום אחד בלבד

לא לארה"ב

מינון לעץ  20-50 Gr :גר

ריסוס עלווה .עם משטח 0,025%
המינון לעץ
המינון לעץ
לקראת סיום ההשקיה בטפטוף

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"

תכשירי הדברה מותרים לשימוש במנגו המיועד ליצוא

Permissible Plant Protection Agents for Use on Mangoes for Export

2020
עמוד  5מתוך 11

list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

ימי
המתנה

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Harvest
Interval

 50-300 grג"ר

>>>

סקווסטרן גרגרי
ברזלית ג"מ
פרוסטרן ג"מ
פלדה ג"ר
קריפטון נו'
פרוטופ ג"מ
מיקרומיקס –  1א"מ
מנגן און א"ר
פיקסול  350נל'
פירוטכניקה ת"נ
ויסות צמיחה בונגרו ת"נ
 Growth Regulationבלאש ת"מ
מכות שמש
Sun scald
prevention

משטחים /
חומרי עזר
Adjuvants

לאחר קטיף
Post-Harvest

שלגזע ,משחה
ילבין א"ר
לובן משחה
משטח  L-77ת"נ
שטח  90ת"נ
דונג זיודר אבוקדו
תחליב

עריכה24.02.2020

הערות
Comments

מגיל שנה .המינון לעץ .היישום באזור בית השורשים.

Fe-EDDHA

 500 grג"ר

3

מינון לדונם .ראה הוראות יישום

Fe-EDDHA

500 grג"ר
 2 kgק"ג
0.2%
0.2%

3
3
3
3

מינון לדונם .ראה הוראות יישום

Fe-EDDHA
MICROELEMENTS
MICROELEMENTS
EDDHAS

 70-280 Ccסמ"ק

>>>

מינון לעץ לפי גיל העץ .יש ליישם באזור בית השורשים.

0.3%
IRON CITRATE
ראה זנים ומועדי הטיפול בתווית.
 250 Ccסמ"ק
BENZYLADENINE
>>>
 2יישומים בעונה .ראה זנים והוראות ליישום בתווית
28
0.2%
PROHYDROJASMON
מריחה
תכשיר הלבנה .למרוח במברשת על גזע השתיל או שלד העץ.
CALCIUM CARBONATE
>>>
יחס דילול של  .1:2-3ראה תווית
לפי התווית
ראה בתווית את פרוט הזנים ואת מועדי היישום המתאימים.
6-10%
ZINC
>>>
ראה הוראות יישום בתווית
20-33%
השימוש במשטחים וחומרי עזר מוגבל לתכשירים להם הם מיועדים על פי התווית.
3

DIMETHYL POLYSILOXANES
ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE
CONDENSATE
OXIDIZED POLYETHYLENE

בשילוב עם גפרת ברזל במינון  .0.3%החל מפריצת הצימוח
באביב .טיפול מדי  45-30יום .בשעות הבוקר או לפנות ערב.

0.025%
0.1%
 1-1.5 Lליטר

>>>

מינון לטון פרי

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

הפגע

תכשיר ההדברה

שם גנרי

מינון לדונם

Pest

Pesticide Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

טהרספט ט"מ
סמארט פרש ח"ג
סמארט פרש אינבוקס
ח"ג
סמארטפרש פרוטאב
טבליות ורוד/צהוב

TROCLOSENE SODIUM

500 ppm

ח"מ

)MCP (1 - METHYL CYCLOPROPENE

300 Ppb

ח"ב

1-MCP

300 Ppb

ח"ב

עריכה24.02.2020

ימי
המתנה

הערות
Comments

Harvest
Interval

>>>
>>>

המינון לנפח חלל האחסון .הטיפול רק למיישמים מוסמכים.

>>>

קוטלי עשבים Herbicides -
יש למנוע כל מגע בין קוטל העשבים לבין הגידול – Prevent any contact between the herbicides and the crop
למינון מדויק יש לעיין בתוית התכשיר לפני השימוש.

For specific instructions see the product label.

שם התכשיר

שם גנרי

כמות לדונם

שלב גידול

שלב עשב

הערות

Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Crop Stage

Weed Stage

Comments

0.5%

אחרי שתילה

סטרן ת"מ

FLUROXYPYR

ראה הערות בתווית .בהתייעצות עם מדריך

לא לארה"ב

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

עריכה24.02.2020

שם התכשיר

שם גנרי

כמות לדונם

שלב גידול

שלב עשב

הערות

Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Crop Stage

Weed Stage

Comments

0.25%

משנה שלישית לנטיעה

 200-250 ccסמ"ק

מנטיעה

 250-1000 ccסמ"ק

מנטיעה

אמינובר א"מ
אמיר ת"ר
תבור ת"ר
בסטה  20ת"נ
בסטה  15ת"נ
פאסטר ת"נ
בומבה ת"נ
סטרייק א"ר
גליידר ת"ר
גלאון ת"מ
גליגן ת"מ
אוקסיגל ת"מ
גול ת"מ
גליל ת"מ
דיאורקס ת"ר
סאנדורון ת"ר
דוריאן  80ת"ר
אואזיס ת"ר

2,4-D
OXYFLUORFEN + PROPYZAMIDE

GLUFOSINATE AMMONIUM

10 gr

לא לארה"ב

ראה הערות ליישום בתווית

לא לארה"ב

ראה הערות ליישום בתווית

היישום מסיום הקטיף ועד שבועיים לפני
לא לארה"ב
ההתעוררות

מגיל שנה

 10-40ס"מ

 400-500 ccסמ"ק

מתום שנתיים לאחר
הנטיעה
מנטיעה

עד  20-30ס"מ

 300-400 ccסמ"ק

מנטיעה

ק"ה

לא לארה"ב
לא לארה"ב
לא לארה"ב

 200-300 ccסמ"ק

משנת הנטיעה

עד  10ס"מ

 200-500 ccסמ"ק

משנת הנטיעה

לא לארה"ב
לא לארה"ב פרוט למינון בתווית

DIURON

 200 ccסמ"ק

מהשנה השלישית
לנטיעה

DIURON + OXYFLUORFEN

 400 ccסמ"ק

FLUMIOXAZIN
OXYFLUORFEN + DIURON +
GLYPHOSATE

OXYFLUORFEN

גרם

 400 ccסמ"ק

ק"ה

עשבים מודברים מצוינים בתווית.

בכל הקרקעות
בקרקעות בינוניות \ כבדות
קרקע בינונית קלה .מהשנה שלישית
ראה הערות בתווית לא לארה"ב
שים לב למגבלות הגאוגרפיות – סכנה לסביבה
עד שני טיפולים בשנה

לא לארה"ב

טנדוס ת"מ

FLUROXYPYR

0.5%

מ 3 -שנים

יש להקפיד על הנחיות התווית מחשש לפגיעה
במטע .אין ליישם בתקופת הלבלוב .
בהתייעצות עם מדריך

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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list Nb.
1/2020.

י"ב אדר תש"פ

תאריך

עריכה24.02.2020

שם התכשיר

שם גנרי

כמות לדונם

שלב גידול

שלב עשב

הערות

Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Crop Stage

Weed Stage

Comments

0.5%-0.25%

מהשנה השלישית
לנטיעה

טומהוק ת"מ
פוקוס אולטרא ת"מ

CYCLOXYDIM

רונסטאר גרגרי
רונסטאר ת"מ
סטאר ת"מ
אליון ת"ר
גליפורורה תש"מ

עשבים מודברים מצוינים בתווית .בהתייעצות
עם מדריך .בבקעת הירדן אין ליישם בתקופת
הלבלוב
המינון הנמוך
לעשבים עד 10
ס"מ

לא לארה"ב

מנטיעה

ק"ה

לא לארה"ב

 600 ccסמ"ק

מהנטיעה

ק"ה  /א"ה

 15 grגרם

מגיל  3שנים

ק"ה

 200-300 ccסמ"ק

משנה שלישית לנטיעה

עד  50ס"מ

מ 3 -שנים

עד  50ס"מ

המנע מריסוס על לבלוב צעיר.
ראה בתווית כללים ליישום
יש לרסס רק אחרי הגשם המשמעותי של העונה.
ראה הערות ומגבלות בתווית.
אין לרסס ברוח .יש למנוע מגע עם חלקי הצמח
הירוקים.
אין לרסס ברוח .יש למנוע מגע עם חלקי הצמח
הירוקים .בשילוב גלייפוס

עד  4עלים עד 20
ס"מ
עד  4עלים

בזן טומי

 400 ccסמ"ק

מגיל שנה

עד  15ס"מ

בקרקע בינונית – כבדה בלבד
ראה הערות בתווית

0.5 – 5%

מגיל שנה

עד  40ס"מ

ראה בתווית הנחיות למינון

0.5 – 5%

מגיל שנה

5%-1%
0.5%-4%

מגיל שנה
מגיל  3ומעלה

 120-400 ccסמ"ק

6-12 kg

ק"ג

OXADIAZON

INDAZIFLAM
CARFENTRAZONE ETHYL + GLYPHOSATE

אורורה ג"ר

CARFENTRAZONE ETHYL

לגטו ת"ר
פאלקון ת"ר

DIFLUFENICAN

טווס
גלייפוגן ת"נ
גלייפוס ת"נ
איזיקטול ת"נ
ראונדאפ ת"נ
גאלופ ת"נ
טייפון ת"נ

לא לארה"ב

DIFLUFENICAN + METRIBUZIN

GLYPHOSATE

5 gr

גרם

 50 ccסמ"ק

אין לפזר על פקעים תפוחים ולבלוב צעיר.

לא לארה"ב

הריכוז בהתאם ליישום .ראה תווית.
עד  40ס"מ

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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י"ב אדר תש"פ

תאריך

עריכה24.02.2020

שם התכשיר

שם גנרי

כמות לדונם

שלב גידול

שלב עשב

הערות

Brand Name

Generic Name

Rate per Dunam

Crop Stage

Weed Stage

Comments

רונדופז ת"נ
3%-1%
רונדומור ת"מ
גלייפון ת"נ
ראונדאפ מקס ג"מ
זומר ת"ר
אוקסיפסט ת"ר

מגיל  3ומעלה

עד  40ס"מ

מגיל שנה

GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN

0.25-2.5%

מגיל שנה

עד  40ס"מ

 200-300 ccסמ"ק

מגיל שנה

עד  40ס"מ

לא לארה"ב

רשימת קיצורים וראשי תיבות

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
 © )3כל הזכויות שמורות לחברת יתרולאב בע”מ אין להעתיק  /להעביר  /לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "יתרולאב"
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י"ב אדר תש"פ
א"ה – אחרי הצצה
א"מ  -אבקה מסיסה ( )SP
א"ז – אחרי זריעה
א"ר  -אבקה רטיבה ( ) WP
אב  -אבקה ( ) DP
א"ש – אחרי שתילה
אל  -ארוסול ( ) AE
ג  -גרגרים ( )GR
ג"מ  -גרגרים מסיסים ( )SG
ג"ר  -גרגרים רחיפים ( ) WG

תאריך

פ"מ  -פתיון מרוכז ( )CB
פ"ע  -פתיון גרעינים ( )AB
פנ  -פתיון נוזלי ( )RB
פת  -פתילים ( )PR
פתיתים ( )WF
ק"ה – קדם הצצה
ק"ז – קדם זריעה
ק"ש – קדם שתילה
ר"ת  -תחליב רחיף ( )SE
ש'  -שמן ( )OL

גז  -גאז ( )GA
גל  -ג'ל ( ) GL
ח"ג  -חומר משחרר גאז ( )GE
ח"ט  -חומר טכני ( ) TC
ט"מ  -טבליות מסיסות ( ) TB
מש  -משחה ( )PA
נ"ז  -נפח זעיר ביותר ( ) UL
נל  -נוזל ( ) L
ע"ק  -עירפול קר ( )KN
פ"ג  -פתיון גרגרי ( ) GB

עריכה24.02.2020

שק ( ) SAC
ת"ז  -תרחיף זרים ( ) FS
ת"ח  -תחליב (אמולסיה) ( ) E
ת"י  -תחליב מים בשמן ( )EO
ת"מ  -תרכיז מתחלב ( )EC
ת"נ  -תרכיז נוזלי ( )SL
ת"ק  -תרחיף קפסולות ( )CS
ת"ר  -תרכיז רחיף ( ) SC
ת"ש  -תחליב שמן במים ( )EW
תש"מ – תרחיף שמן ( ) OD

 )1ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוסס ים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות ,חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד .עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל .רשימת השאריות המרביות
המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב7 .
 )2הפצת עותק זה איננה מבוקרת ,על המשתמש לוודא כי ברשותו נמצא העותק האחרון בתוקף
רשומה מס'
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