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 מ"שה

  הכפר ופיתוח החקלאות משרד
  והמקצוע ההדרכה שירות
                                                   הגנת הצומח  תחו�

  2011פברואר   �עדכו� 

במיו� לפי חומר פעיל  הדברה תכשירי רשימת
  )תכשירי� מקוריי� וגנריי�(

  מ"שה ,יבגוטל ויעקב מור נטע :וריכז
  

 וטעויות בלבול לגרו� עלולה בשוק התכשירי� במגוו� האחרונות בשני� העלייה
 את עבור� ולרכז המשתמשי� בוריצ על להקל נועדה שלהל� רשימהה. בשימוש

 מקוריי� תכשירי� זו ברשימה הכנסנו ,בנוס�. הפעיל החומר לפי במיו� התכשירי�
 שורה כל בתחילתחרי המופיע המס התכשיר. המכילי� בתוכ� חומר פעיל מוכר

תכ� שוני בפורמולציה ובריכוזי יי .בשוק שהופיע מסוגו הראשו� התכשיר הוא ,בטבלה
  .החומר הפעיל בי� התכשירי� המקבילי�

 גנרי ש� באותו מדובר שאכ� לוודא חובה ,הדברה בתכשיר שימוש כל לפני: אזהרה
  . בתווית האמור פי על ולפעול הדרוש התכשיר של

 של בניהולה ולביקורת הצומח להגנת השירותי� של הנתוני� ממאגר נלקח המידע
  .ליכטנייר לאה' הגב

  .אי� דפו� זה מהווה המלצה לשימוש בתכשיר כלשהו
  פטריות וחיידקי� להדברת תכשירי�

 תכשירי� מסחריי�   חומר פעיל

METHAM SODIUM מתמור, אדוכ� סופר, אדיג� סופר � מיועדי� לחיטוי קרקע 

PENCONAZOLE עומר, טופנקו, אופיר 

CYPROCONAZOLE פ של עמיסטאר"בתוספת ח(פריורי אקסטרה , צפריר,  אקסטרהאטמי( 

DIMETHOMORPH 

�  pyraclostrobinבתוספת (קבריו , )לא מכיל מנקוזב( אתלט, אקרובט 
לא (דיימונד , )לא מכיל מנקוזב(ספינקס , )אחד ממרכיבי הסיגנו�

 )מכיל מנקוזב

TRIADIMENOL שביט, באיפיד� 

CARBENDAZIM בתוספת (רסק , דלס�, בויסטי�diethofencarb( 

CHLOROTHALONIL 

 קוסמוס, נוגל, זטניל, דקופל, דקוניל, ברבי, אודאו�, בראבו
פ של רידומיל "בתוספת הח(פוליו גולד , )פ של קנו�"בתוספת ח(

 )פ של עמיסטאר"בתוספת ח(קומודור , )גולד

PROPAMOCARB HCL 
בתוספת (אינפיניטו , )פ של סכיור"בתוספת ח(קונסנטו , דות�, דיינו�

 תמנו�, )פ חדש"ח

SULPHUR 

, מיקרוטיול, גופרכל, גופרטיב, גופרביק, גופריתר, הליוגפרית
, סולפרו�, סולפוזול, סולפולי, )בתוספת דומרק(דומרק קומבי 

  תיוביט, קומולוס, סופה, סולפולוק

BENTHIAVALICARB- 

ISOPROPYL 
 )בתוספת פולפ� לכשותית בגפ�(וינקר , )מנקוזב(+ולבו� 

FLUTRIAFOL אק'קוז, חוס�  

PENCYCUROM מומנטו, מונסר� 

POLYOXIN   פולר)AL( , 10 מילפ�) B( ,פרלי� סופר) B( , פופאי)AL(  
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 תכשירי� מסחריי�  חומר פעיל

PYRIMETHANIL פירוס, מיתוס 

MANCOZEB  סאנקוזב, טרידקס, מנקופלו, מנקוטל, מנקוז�, דימנקו, מנציד� 

MANEB טרימנגול, מנקס, מנבג�  

CYMOXANIL 

 התכשירי� בתוספת 4(צימוקלי� , דרגופיקס, דראגו, מנקור
סיימו� , ויט�, קורזייט, )פ של בראבו"בתוספת ח (Cזטניל , )מנקוזב

 ) האחרוני� ללא תוספת פרוטקטנטשלושת התכשירי�(

KRESOXIM METHYL בתוספת (ר " ת300קוליס , ארדנט, סטרוביBOSCALID( ,קרוזו 

BOSCALID + 

pyraclostrobin 

ר " ת300קוליס ) הפעילי�' בריכוזי� שוני� של התכ(בליס , סיגנו�
)BOSCALID  +(קאבריו , )פ של סטרובי"חpyraclostrobin  +פ של "ח

 )טאקרוב

MYCLOBUTANIL פ של קרט�"בתוספת דינוקפ הח (שרי� סופר/שרי�, ראלי, סיסטא�( 

FENAMIDONE פ של דיינו�"בתוספת ח(קונסנטו , סכיור( 

FLUDIOXONIL  בתוספת  ('סווי(, )'ל/' גר230(סקולר , )'ל/' גר100(סלסט(Cyprodinil 

METALAXYL התכשירי� בתוספת מנקוזבשני(מילור , סנדומיל ( 

DIFENOCONAZOLE 
אורטיבה טופ , בוגירו�, סקיפר, נדדיויד, בוגארד, סקוטר, סקור

  )פ של עמיסטר"בתוספת ח(

AZOXYSTROBIN 

פריורי אקסטרה , )פ של סקור"בתוספת ח(אורטיבה טופ , עמיסטר
 ,)ראבובפ של "בתוספת ח(קומודור , )פ של אטמי"בתוספת ח(

 ) פ של רידומיל"בתוספת ח( יוניפור�

TEBUCONAZOLE 
פ של "בתוספת ח(נתיבו ,  פולירו�,טיפקס, טולדו, אוריוס, פוליקור

 טבוקול, )פלינט

1,3 

DICHLOROPROPENE  
  מיועדי� לחיטוי קרקע � אגרוצלו�, טלו�, קונדור

COPPER HYDROXIDE פרסול, מפיו�'צ, קופמ�, פונגור�, בלו שילד, קוציד 

POTASSIUM 

PHOSPHITE 

וס קליר, קורדו�, פוספירו�, )בתוספת נחושת(הרקולס , קיפ, קנו�
 )פ של בראבו"בתוספת ח(קוסמוס , )בתוספת נחושת (150

MANDIPROPAMID רבוס, )בתוספת מנקוזב (קריאל  

METALAXYL-

M=MEFENOXAM 

, )בתוספת פולפא�(אצילו� גולד קומבי , )מנקוזב(+רידומיל גולד 
, )פ של בראבו"בתוספת ח(פוליו גולד , )לטיפול בזרעי� (XLאפרו� 

 )ללא פרוטקטנט( רידומיל גולד נוזלי ,רידומיל גולד נחושת

IPRODIONE רודיו�, רובראל 

  
  אקריות וחרקי� להדברת תכשירי�

 תכשירי� מסחריי�  חומר פעיל

ACEPHATE אסטאר, אורטי� 

CHLORFLUAZURON טורפדו, אטברו� 

FENBUTATIN OXIDE טורק, בוטרקס, אקרימייט 

DICOFOL בתוספת טדיו�(מטיו� משולב , אקרי�( 
DELTAMETHRIN בתוספת קליפסו(פרותאוס , )לתברואה(קשת , דלתא גרי�, בסיס( 

CHLORPYRIFOS 
 פנפוס, פירינקס, ספקטרו�, דורפס, דור או�, דורסב�, דורס�

 )לטיפולי גזע(

DICHLORVOS 
 דיפס, דיויפא�
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 תכשירי� מסחריי�  חומר פעיל

DIAZINON בזודי�, קטולדיזי 

OXAMYL ויוה , ויידט  

SUMMER OIL ציטרונה, נרופז, נרולה, לגונה, לבנולה, וירותר, ויטול, וירול 

ABAMECTIN 
, ורקוטל, ורטיגו, בקטי�, ביומקטי�, אקרימקטי�, אגרימק, ורטימק

 אגרירו�, רומקטי�

PYRIPROXYFEN טריגו�, קוברה, טייגר 

BIFENTHRIN 
, סיזר, סטרטר, .ק.סטארגרד א, סגארדמק, אטלס, טלסטאר

 ביסקט

CYROMAZINE טרופר, טופגארד, טריגרד  

METHOMYL רוסטופ, מתומקס, מתוניט, לאנט 

AMITRAZ סמבה, מיטק 

MALATHION פיפאנו�, מלתיו� 

CARBOSULFAN קרבול�, מרשל 

METHIDATHION סופרתיו�, סופרציד 

CYPERMETHRIN תרסיפ, שרפז,  סיפרי�,סימשופר, טיטא�, סימבוש 

DIAFENTHIURON 250פניקס , בוננזה, פגסוס 

CYHEXATIN לינטקס סופר, הדר, לינטקס, אקריטל, פליקטר� 

METHAMIDOPHOS תמרו�, פרותר, מתופז, מרתו�, פרודקס 

IMIDACLOPRID 
, פרובדו קומבי, פרובדו פלוס, ווארנט, סייפ�, ו'גאצ, קונפידור
  אימקסי, נפידנסקו, קוהינור, קודקוד

DIMETHOATE דימתואייט, רוגור 

ENDOSULFAN תיודול, הליוד�, תיונקס 

  
  עשבי� להדברת תכשירי�

 תכשירי� מסחריי�  חומר פעיל

SULFOMETURON 

METHYL 
 טויסטר, אאוסט

CARFENTRAZONE 

ETHYL 
 ספוטלייט, אורורה

 AMINOTRIAZOLE 
בשילוב ( סימזולפלוס, )בשילוב אמוניו� תיוציאנט( וידזול, אזול�

 )דיורו� וסימזי�

 ATRAZINE תירסיד, אטרנקס 

 ALACHLOR סאנאכלור, אלאפל, אלאמור, אלאנקס 

2,4-D 
  טורדו�,  720 בר, אמינובר, אל עשב סופר, אלבר סופר

  )DP-2,4 (דיביק�, סאנאפ� סופר, לנטמול, )בשילוב ע� פיקלורא�(

 MCPA אלבר � מ�אל עשב, מ

 AMETRYNE בשילוב טרבוטרי�( אמיג�, אמיטרקס( 

 IMAZAPYR ווידמסטר, ארסנל 

BENTAZONE בזנט, בזאגר� 

GLUFOSINATE 

AMMONIUM 
 ייבסט ב, פאסטר, בסטה
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 תכשירי� מסחריי�  חומר פעיל

 BROMOXYNIL יגואר, ברומוטריל, ברומינקס, ברומינל 

OXYFLUORFEN 

 אמיר, )לוב דיורו� וגלייפוסטבשי( גליידר, גלאו�, גליג�, גליל, גול
 גלינקס, אוקסיגל, )בשילוב גלייפוסט( זומר, )בשילוב פרופיזמיד(
 )בשילוב סימזי�(

TRICLOPYR 

BUTOTYL 
 טריבל, גרלו�

MECOPROP-P אופטיקה, דופלוז� 

 PARAQUAT בר�, )בשילוב דיקוואט( דוקטלו� 

DIURON 

, )וב טידיאזורו�בשיל( סטריפטיז, סאנדורו�, דיוקרו�, דיאורקס
בשילוב ( גליידר, דוריא�, )בשילוב טידיאזורו�( דרופ אולטרא
 )בשילוב אמינוטריאזול וסימזי�( סימזול פלוס, )אוקסיפלורפ�

 THIDIAZURON סטריפטיז, דרופ אולטרא 

MEFENPYR DIETHYL 
פומה , )IODOSULFURON METHYL SODIUMבשילוב ( הוסאר

 )FENOXAPROP-P-ETHYLבשילוב ( סופר חדש

 BROMACIL הייבר X ,הנטר, אורג� 

CLODINAFOP 

PROPARGYL 

 כול� בשילוב ע�( טיפטופ, ג��טופ, אטופס, טופיק
CLOQUINTOCET-MEXYL( 

 FLUFENACET בשילוב מטריבוזי�( אקסיו�, טיארה( 

 TERBUTRYNE איגר�, )בשילוב אמיטרי�(אמיג� , טרבוטרקס 

TRIFLURALIN 
בשילוב ( סנפשוט, ביו בארייר, פלור�, טריפלור�, קסטריפלור, טרפל�

 )איזוקסב�

 FLUOMETURON כותולינט, כותוג� 

QUIZALOFOP-P-

ETHYL 
 טרגה סופר, לאופרד

 LINURON לינור, לינורקס 

PENDIMETHALIN פנדיג�, פנדל, ספיריט, הרברה, סטומפ 

 FLUROXYPYR פלאטו�, טומהוק, סטר� 

 SIMAZINE 
בשילוב דיורו� ( סימזול פלוס, סאנאזי�, סימקרו�, ימטעס, סימנקס

 )ואמינוטריאזול

 CLETHODIM ח( סופר, סלקט סופר 

 METRIBUZIN בשילוב פלופנסט( אקסיו�, י'אפאצ, כרמל, פייטו�, סנקור( 

 PROMETRYNE פרומגרד, פרומטרו�, פרומטרקס, 

DIFLUFENICAN )נילבשילוב ברומוקסי( יגואר, פאלקו�, קוור( 

 PROPYZAMIDE בשילוב אוקסיפלורפ�( אמיר, קרב( 

GLYPHOSATE 

, גלייפוג�, )בשילוב דיורו� ואוקסיפלורפ�( גליידר ,גאלופ, ראונדאפ
, טייפו�, טורנדו, )בשילוב אוקסיפלורפ�( זומר, גלייפוס, גלייפו�

 רונדופז, רונדומור

 DIQUAT בשילוב פארקווט( דוקטלו�, דיקוואל, רגלו�( 

 OXADIAZON סטאר, רונסטאר 

 


