
הנבחרת המנצחת להדברת        
מזיקים במגוון גידולים

אותה גברת בפורמולציה אחרת
תחליב שמן במים )EW( / תרחיף בשמן )OD( – פורמולציות חדישות ומשופרות, 

ידידותיות למשתמש ולסביבה

 	.Lufenuron 'מכיל 50 גר'/ל
להדברת זחלי פרודניה ולפיגמה בירקות במינון 40 סמ"ק/ד'.	 
התכשיר מורשה בכרוב, חסה, גזר, שעועית, תירס מתוק 	 

ומספוא, תפו"א, חציל, פלפל ועגבנייה.

 	.Emamectin Benzoate 'מכיל 12 גר'/ל
להדברת עש הכרוב ועש לב הכרוב בכרוב, כרובית, קולורבי 	 

וברוקולי במינון 65 סמ"ק/ד'.
להדברת אנרסיה באפרסק, נקטרינה, משמש ושזיף בריכוז 	 

.0.07% - 0.1%
להדברת אקרית העיוותים בפלפל במינון 65 סמ"ק/ד'.	 
להדברת כחליל הרימון ברימון בריכוז 0.08%.	 

 	 Emamectin 'ו – 12.5 גר'/ל Lufenuron 'מכיל 20 גר'/ל
.Benzoate

להדברת עש הכרוב ועש לב הכרוב בכרוב, כרובית, קולורבי 	 
וברוקולי במינון 100 סמ"ק/ד'.

להדברת הליוטיס בכותנה, תירס ועגבנייה במינון 100 סמ"ק/ד'.	 
להדברת כחליל הרימון ברימון בריכוז 0.15%.	 
להדברת עש האשכול בגפן בריכוז 0.1%.	 
להדברת עש התפוח בתפוח בריכוז 0.1%.	 
להדברת אנרסיה באפרסק בריכוז 0.1%.	 

מאצ'ו

דורקליים

דורנים



המידע הנ״ל אינו מהווה יעוץ ואינו מטיל עלינו כל אחריות לתוצאות השימוש בו. השימוש שיעשה במידע ו/או במוצרים הינו על אחריות המשתמש בלבד אשר עליו החובה 
לבדוק את התאמתם לצרכיו. השימוש בתכשיר הוא אך ורק על פי התווית העדכנית על גבי המוצר. קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה.
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הנבחרת המנצחת להדברת 
אקריות במגוון גידולים

 	.BIFENAZATE 'מכיל 250 גר'/ל

 להדברת אקרית אירופאית ואקרית צהובה בתפוח 	 
בריכוז 0.06%.

 להדברת אקרית צהובה בנקטרינה, אפרסק ושזיף 	 
בריכוז 0.06%.

להדברת אקרית אדומה מצויה בעגבנייה, מלון, אבטיח, 	 
חציל ופלפל במינון 50 סמ"ק/ד'.

 	.ETOXAZOL 'ו – 45 גר'/ל BIFENAZATE 'מכיל 240 גר'/ל

להדברת אקרית אירופית וצהובה בתפוח בריכוז של 0.06%.	 

 להדברת אקרית אדומה מצויה באבטיח, מלון, חציל, עגבנייה 	 
ופלפל במינון 50 סמ"ק/ד'.

דורמייט

ספיימייט

חיפה

אזור צפון ומגזר ערבי: 
אחמד גבן  054-4545510 

אזור ערבה: 
סיון הופמן  054-3535046 

רמת הנגב: 
ידידיה סוויד  054-4545506

עכו

קרית שמונה
עפולה

רמת הגולן, גליל עליון ומערבי:
ליאור הדס  054-4545504

בקעת הירדן, עמק הירדן, 
עמק יזרעאל, עמק בית שאן

וגליל תחתון:
ליאור ישראלי  054-4545525

באר שבע

אילת

ירושלים

יריחו

רחובות

תל אביב

עמק זבולון, חוף הכרמל, עמק חפר והשרון: 
רותם אפרת  054-4545588  

רחובות ולכיש:
ארז אבישר  054-4545509

נגב מערבי: 
צביקה אברהם  054-4545549


