
קרפו-וירוסין
התכשיר הביולוגי 

       להדברת עש תפוח



המידע הנ״ל אינו מהווה ייעוץ 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.

ליאור הדס: 054-4545504, 972-3-7606222            972-3-7606226

באביב/קיץ 2019 אמוץ פרבר העמיד תצפית גדולה לבחינת תוכניות שונות להדברת עש תפוח בתפוח 
בקדמת צבי בזנים זהוב, גלה, סטרקינג, וגרני סמיט נטיעות 2002.

נתוני הריסוס: מרסס מפוח ספידט בנפח של 120 ל׳/ד׳ בכל הריסוסים.

.PSI 70 מהירות נסיעה של 2.7 קמ"ש; דיזות אלבוז כתומות 8 מכל צד )סה"כ 16(; בלחץ עבודה של

תוכנית הריסוסים:

תוצאות:

תוכנית כימי + קרפו-וירוסין  תאריך
)עם ובלי בילבול(

  תוכנית כימי + דיפל 
)עם ובלי בילבול(

 תוכנית כימי 
)עם ובלי בילבול(

קורמורן + ביומקטיןקורמורן + ביומקטיןקורמורן + ביומקטין12/05/2019

ארמדהארמדה +דיפל 0.125%ארמדה + קרפו-וירוסין 19/05/20190.1%

צבר + תרסיפצבר + תרסיפצבר + תרסיפ25/05/2019

31/05/2019
ראנר + דורפס

+ קרפו-וירוסין 0.1%
ראנר + דורפס
+ דיפל 0.125%

ראנר + דורפס

08/06/2019
צבר + תרסיפ

+ קרפו-וירוסין 0.1%
צבר + תרסיפ
+ דיפל 0.125%

צבר + תרסיפ

08/07/2019
אימידן + תרסיפ

+ קרפו-וירוסין 0.1%
אימידן + תרסיפ
+ דיפל 0.125%

אימידן  + תרסיפ

www.lidorr.com

 שילוב קרפו-וירוסין בתוכנית להדברת עש תפוח 
תוצאות תצפית מסחרית אביב/קיץ 2019 
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כימי + דיפל

10.6.19
מתוך מדגם של 800 פירות

8.9.19
מתוך מדגם של 400 פירות 
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ניתן לראות כי התוספת של קרפו-וירוסין או התוספת של דיפל לריסוס המשקי שיפרה מאוד את 
יעילות הדברת עש התפוח. התוספת של הבילבול לטיפולים אלו לא שיפרה את התוצאות.


