
יבמוקטויבירטא
.ר.ג20%

הטיחל םילע יבחרו םיינגד םיבשע לטוק



:רישכתהליפורפ

יבמוקטויבירטא :ירחסמ םש§

Propoxycarbazone-sodium 6.75%:ליכמ§
Mesosulfuron-Methyl 4.5%

Mefenpyr-Diethyl (safener) 9%

ALSבכעמ:תימיכ'בק§

 ,הצמיח ,סרית ,הנתוכ ,יללמ חיטבא ,הטיח:םיבקוע םילודיג§
.)תיוותבשתולבגמל םאתהב( א"ופתוןתלת



:יבמוקטויבירטאל סופמילואה ןיב תימיכ האוושה

 םנודלPropoxycarbazone-sodium-ה ןונימ תאוושה
יבמוקטויבירטאלסופמילואה ןיב

םנודלPropoxycarbazone-sodium-ה ןונימ תאוושה
סופמילואהתמועל22.2%לעתדמועיבמוקטויבירטאב

םנודל םרג4.55:סופמילוא§
םנודל םרג1.01:יבמוקטויבירטא§



:םירבדומ םיבשע

 ,היוצמ ,הרזומ(תירופחינימ ,*הכירא הטיח ןב:םיינגד§
*רובתה תרועשו תוגגה תימורב ,לעוש תלוביש,)םיעקפהוהנטק

םירחאםיבילצמ ינימו הדשה לדרח ,תימלח:םילע יבחר§

.בשעה ליג תיולת תיקלח הרבדה*



:רישכתה םושיי תוארוה

 הטישה תיבו לאירא ,לבוי ,ריהז ,םר ,הרדג ,לילג :תיוותב םירתומ םינז§
)מ"מ300 לעמ םיעקשמ תמר םע םירוזאב(

'ד/'רג15 :ןונימ§

םילע6–2 ,הטיחה תצצה רחאל :לופיטה דעומ§

'ד/ק"מס4 יברד :םיבוליש§

DX ,הביס ,90 חטש  :)הבוח( ינוי אל חטשמ§

.םיינגד תרבדהב הערפה בקעןזולפוד םע בלשל ןיא§

 )תרחא הקע לכ וא( שבוי תקע ורבעש הטיח תודשב ססרל ןיא
.תיתועמשמ םשג תכרעמ ינפל ססרל ץלמומו

!



:םיבקוע םילודיגתוארוה

 םיעקשמ ףס
 סוסיר רחאל
 סוסירה דעוממ(

)בקוע לודיג תעירז דעו

 רחאל הליתש/העירז ןמז
יבמוקטויבירטאםושי לודיג רוזיא

מ״מ400 לעמ

םישדוח3.5  ,יללמ חיטבא
)תילוג ,יפלקא( הנתוכ

ץראה ןופצו זכרמ
הנש הטיחוהצמיח

םישדוח3.5
)W-99 ,ינאיו ,ןומייס( ץיצמח סרית

)הסילא ,רייפמא ,יטלאיור( קותמ סרית
)618( ןרוקפופ סרית

 מ״מ250-300 תוחפל
רתוי וא הנש

יללמ חיטבא

:ץראה םורד
 ברעמב דעס וק דע
חרזמ ןופצב תורודו

הצמיח

ןתלת

א״ופת

הטיח

 סוסירה דעומ רחאלש ףרוחה ישדוחב םשג מ״מ400 תוחפל ודריו סוסירה דעוממ םישדוח20 ופלחשמ אלא רוזחמב םירחא םיבקוע םילודיג עורזל ןיא
 .רוזחמב בקועה לודיגה ערזי םרטב קימעמ קסידב וא שירחב הדשה תא דבעל הבוח ,בוקנה ןמזה ףולחב .החלפה רוזחמב ןנכותמה לודיגה תעירזל דעו
.)רודיל תרבח ידרשמ לא תונפל שי ,יעוצקמ ץועיי תלבקלו םירוריבל(



:2009ןורוח אובמ לופיטה תוחיטב

90 חטשולנימורב םע בלושמ15טויבירטא לופיט רחאל םוי8 הטיחה בצמ



:2009ןורוח אובמ לופיטה תוחיטב

)המלענ הבהצהה(90 חטשולנימורב םע בלושמ15טויבירטא לופיט רחאל םוי30 הטיחה בצמ



2007-2008 םינגד ש"דג:יוסינ



2007-2008 םינגד ש"דג:יוסינ
תוגגה תימורבלעוש תלוביש



 סוסיר רחאל םוי30 רובת תרועש תרבדהתוליעי
21.12.09 |ןורדיקבשומ

 יוצר ,הרועשה תרבדה
 םיחמצ לע עצבתתש

 דבלב םיריעצ
 םיחתופמ הרועש יחמצ(

.)לופיטה תא ודרש



2008גרוברו רפכ:יוסינ
שקיה



2008גרוברו רפכ:יוסינ
פת+120ןזולפוד+6.5סופמילוא



2008גרוברו רפכ:יוסינ
פת+15יבמוקטויבירטא



2008גרוברו רפכ:יוסינ
פת+ וברוט הרורוא + סופמילוא :יקשמלופיט

םישקיה



ה"מק רבצ המקה תירינ תרבדה יוסינתואצות
2011-2012

 םימי10
סוסיר רחאל

טויבירטאשקיה



ה"מק רבצ המקה תירינ תרבדה יוסינתואצות
2011-2012

 )עקרק תוביסמ(הבכוע הטיחה תוחתפתה םהב םיעטקב
.הטיחה לעמ וחרפו וששואתה המקהתירינ יחמצ

שקיה *90חטש +15טויבירטא



*המקה תירינ )'ד/ג"ק( לובי
שוביש%
)3.6.12(

הטיחה תואירב
לופיט )1.1.12(

370 ב11.3 *ב86.3 90 חטש +15יבמוקטויבירטא

436 ב0 ג80.0 1.5 סרפסקא +15יבמוקטויבירטא
90 חטש +

414 ב2.5 דג78.5 3 סרפסקא +30יבמוקטויבירטא
90 חטש +

470 ב0 ג81.7 100לנימורב +15יבמוקטויבירטא
90 חטש +

407 ב0 ג80.0 1.5 סרפסקא +15יבמוקטויבירטא
90 חטש +100לנימורב +

460 ב0.7 ו70.0 3 סרפסקא +30יבמוקטויבירטא
90 חטש +200לנימורב +

408 ב0 הד75.0 4 יברד +15יבמוקטויבירטא
90 חטש +100לנימורב +

425 ב0 וה71.7 8 יברד +30יבמוקטויבירטא
90 חטש +200לנימורב +

337 א47.5 א100 תרוקיב

ה"מק רבצ המקה תירינ תרבדה יוסינתואצות
2011-2012

הטיחה לעמ וחרפו וששואתה המקהתירינ יחמצ )עקרק תוביסמ(הבכוע הטיחה תוחתפתה םהב םיעטקב*



יבמוקטויבירטא
 םידימע םיינגדתרבדהל ןורתפכ
הטיחבAccase יבכעמל



)לאיסקאביקשמ לופיטרחאל(Accaseיבכעמל הדימע הרזומתירופח
2012-2013  |  באוי הדש

 יוצר ,הרועשה תרבדה
 םיחמצ לע עצבתתש

 דבלב םיריעצ
 םיחתופמ הרועש יחמצ(

.)לופיטה תא ודרש



יבמוקטויבירטא לאיסקא

לאיסקאליבמוקטויבירטאלופיט תאוושה
2009-2010  |  ה״מק רבצ

תירופח
 היוצמ

הרזומו



לנימורב+יבמוקטויבירטאלופיט תואצות
2009-2010 |  רתיבאובמ



לנימורב+יבמוקטויבירטאלופיט תואצות
2009-2010 |  )רוצח( םולה דע



םוכיס
.הטיחל שדח ע"רטעמו םיינגד םיבשע לטוק וניהיבמוקטויבירטא§

 בנז ,תירופחינימ ,לעוש תלוביש תוליעיב ריבדמיבמוקטויבירטא§
.תוגגה תימורבולעוש

.םילע3ליג דע לש םושייב ןוז תרבדהל ליעייבמוקטויבירטא§

 ןבו הרועשבשובישה תא יתועמשמ ןפואב תיחפמיבמוקטויבירטא§
.סוסירה ןמזב בשעה ליגל םאתהבהטיח

 םעיבמוקטויבירטא בלשל ןתינ ,הרבדהה תוליעפ חווט תבחרה םשל§
.יברד ואוקיסלק

 ךשמהב תמלענה העפות ,הטיחה תבהצהלםרוגיבמוקטויבירטא§
.לוביב תעגופ הניאוהנועה

.ינוי אלחטשמ ףיסוהל הבוח הרבדהה תוליעי תא רפשל תנמ לע§



 רחאל םשג מ"מ
טויבירטאה סוסיר קשמ םינז

300 רעס הסילא ,יטלאיור ,ןומייס ,ןרוקפופ

319 רינש רייפמא

191 התלוח ינאיוויטלאיור

294 תודשה ש"דג W-99

360 הנבי 'בק הספרוא

262 רוצח w8632 והספרוא

 הטיח ברק לע וערזנ רשא סריתינז
העיגפ אלל וחתפתהויבמוקטויבירטאבלפוטש



הדות

972-3-7606226
www.lidorr.com

972-3-7606222


