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תכשירים להגנה על אנשים 
מפני מזיקים והפחתת תחלואה

פתרונות חדשניים להגנת היבול 
ממזיקים, מחלות ועשבים

מגוון פתרונות לשיפור 
איכות הפרי והגדלת היבול
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בריאות הציבור
הגנת הצומח 

דשנים עלוותיים



ביו-יום חברה בארגון הבינלאומי להדברה ביולוגית:
IBMA – International Biocontrol Manufacturers Association

אודות ביו-יום
עם שנים של ניסיון בתחום הגנת הצומח בישראל ובעולם, ביו-יום 

מפתחת ומשווקת פתרונות ירוקים יותר לחקלאי הישראלי.
אנו מספקים מוצרים ייחודים ואיכותיים להגנה מפני מזיקים ומחלות 

ולהגדלת היבול.
המטרה שלנו היא לספק לחקלאים פתרונות יעילים וחדשניים במחירים 

הוגנים לכל שלבי הגידול.
ISO:9001:2015 ביו-יום שמה פוקוס על אבטחת איכות ומחזיקה בתקן
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קוטלי 
מזיקים
SL ביוגארד
GR ביוגארד

ביוטי פלוס
PT-50



נמטודות
נמטודות הינן אורגניזמים פשוטים המורכבים מכ- 1000 תאים 

סומטיים בצורת "גליל בתוך גליל". הצינור החיצוני הוא דופן 
הגוף או קוטיקולה והצינור הפנימי הוא מערכת העיכול 

המשתרעת מהפה הקדמי ועד פי הטבעת הסמוך לזנב. 
נמטודות אינן יכולות לראות ולכן הם מוצאות את דרכן באדמה 

באמצעות רמזים פיזיים וקולטנים כימיים.
ישנם שני סוגים עיקריים של נמטודות טפיליות בצמחים: 

אקטופרזיטיות (נודדות, חופשיות) הניזונות מחוץ לרקמת 
הצמח ואנדופרזיטיות (עפצים) שחודרות לרקמת הצמח על 

מנת לאכול. הנזק שהן גורמות מתבטא בהפרעה להובלת 
חומרי ההזנה וביצירת פצעים המאפשרים לפתוגנים נוספים 

לחדור ולפגוע בצמח.

 SL ביוגארד
תכשיר בעל מנגנון פעולה ייחודי להדברת נמטודות עפצים ונמטודות חופשיות

תכונה

פיזור ביחס לנפח

קיבולת מים

אוורור

ניקוז

תכולת חומר אורגני

חול (קלה)

נמוך

נמוכה

טוב

גבוה

נמוכה

טין (בינונית)

בינוני

בינוני-גבוה

בינוני

איטי לבינוני

בינוני-גבוה

חרסית (כבדה)

גבוה

גבוה

גרוע

איטי מאד

גבוה-בינוני

קרקע קלה (חולית) – התכשיר נע למטה מהר יותר בקוטר קטן יותר (כ- 15 ס"מ)
קרקע כבדה (חרסיתית) – התכשיר נע לאט יותר בקוטר פיזור גדול יותר

סוגי קרקע

C x T = Total exposure
(ppm)ריכוז התכשירC=

=Tמשך הזמן בו הנמטודות חשופות לתכשיר

יש ליישם את המינון הנכון למשך הזמן הנכון!

הגורמים לירידה ביעילות התכשיר יהיו חלחול לעומק רב מדי, שחיקה על ידי חומרים כימיים וגורמים מיקרוביאליים בקרקע

תנאי הסביבה
טמפרטורת הקרקע משפיעה על אורך מחזור החיים של 

הנמטודות והיא הגורם האביוטי העיקרי הקובע את התפתחות 
והישרדות הנמטודות בהיעדר צמח מארח. בקיעת הביצים 

מתבצעת בטמפרטורה הגבוהה מ- 10°C. מלבד הטמפרטורה, 
התנודתיות באוכלוסיית הנמטודות לאורך זמן (המכונה 

דינמיקת האוכלוסייה) מותנית על ידי גורמים ביוטיים, 
כגון זמינות מזון, מצב גידול היבול ואוכלוסיית הנמטודות.

מנגנון פעולה
רעל מגע - כאשר נמטודה נתקלת בחומר הפעיל בתכשיר הוא 
חודר אליה דרך העור (קוטיקולה) המהווה קרום חדיר למחצה 

המאפשר לנמטודה לנשום ולספוג מים. החומר הפעיל גורם 
לתהליך שרשרת המביא בסופו של דבר ללחץ חמצוני ולמוות.

בד"כ הקטילה מתבצעת תוך כ- 24 שעות.

ביוגארד הינו תכשיר הפועל כרעל מגע על נמטודות (Nematodes). התכשיר יעיל בהדברת נמטודות עפצים ונמטודות חופשיות, 
בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם, ציפורים ודבורים. ביוגארד מכיל מיצוי Allium sativum. מנגנון הפעולה מבוסס על הפרעה 

לפעילות האנזימטית ויצירת לחץ חמצוני המוביל למוות של הנמטודות. 
בנוסף, לחומר זה תכונות אנטי בקטריאליות, אנטי פטרייתיות, אנטי ויראליות ודחיית מזיקים.

יישום בקרקע
יישום התכשיר בקרקע צריך להיות לגובה 5-10 ס"מ מפני הקרקע. מתן עודף מים לאחר היישום יגרום לתכשיר לרדת אל מתחת 

לאזור הרלוונטי להדברה. שני גורמים עיקריים משפיעים על מידת היעילות של נמטיצידים בקרקע: 
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ביוגארד SLסטנדרט

אינדקס עפצים
(0-5)

טיפולים
היקש

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

ניסוי שדה להדברת נמטודות עפצים בעגבניות, טמרה, גליל תחתון

אחוז נגיעות

ניסוי שדה להדברת נמטודות נודדות, גזר, מלאה, עמק יזרעאל

SL ביוגארד סטנדרט מסחרי היקש

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

טיפולים0%

יתרונות 
• קוטל נמטודות בעל יעילות גבוהה (תהליך ייצור ייחודי)

• ללא השפעות שליליות על המשתמש, הסביבה ועל המערכת האקולוגית
• ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד

None MRL – ללא שאריות •
יצרן

יש ליישם ביוגארד בחלק האחרון של ההשקיה:
10-20% אחרונים על מנת להשאיר את החומר הפעיל באזור השורשים ולמנוע שטיפה

אדמה קלה (חולית)

15 min

Deapth

12”

24”

36”

60”

72”

48”

40 min

24 hours 48 hours

24 hours

4 hours

1 hours

אדמה כבדה (חרסית)

טבלת יישום

הגידול

נמטודה יוצרת
עפצים

החל מיד לאחר השתילה 
ומדי שבועיים. על רקע 

חיטוי מומלץ להתחיל את 
היישום  2-3חודשים אחרי 

שתילה בהתאם לרמת 
הנגיעות

גזר

עגבנייה, פלפל, 
חציל

הערותימי המתנה לפני הקטיףהמינון (סמ"ק/ד')הפגע

פרטילנכוס
Pratylenchus

עד 4 טיפולים של
400 סמ"ק/דונם כ"א

עד 4 טיפולים של
400 סמ"ק/דונם כ"א

3

3

החל מיד לאחר הזריעה 
ומדי שבועיים

(Meloidogyne .spp)
מלפפון

גרברה
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יצרן

יתרונות 
• קוטל נמטודות בעל יעילות גבוהה (תהליך ייצור ייחודי)

• ללא השפעות שליליות על המשתמש, הסביבה ועל המערכת האקולוגית
• ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד

None MRL – ללא שאריות •

דגשים
מומלץ מתן השקיה טכנית (20 קוב/ד') לאחר התיחוח

טבלת יישום

הגידול

גזר

הערותימי המתנה לפני הקטיףהמינון (סמ"ק/ד')הפגע

נמטודות חופשיות 
Pratylenchus

קדם זריעה:23
פיזור, הצנעה בתיחוח

ביוגארד GR גרגרי 
תכשיר בעל מנגנון פעולה ייחודי להדברת נמטודות חופשיות

מנגנון פעולה
רעל מגע - כאשר נמטודה נתקלת בחומר הפעיל בתכשיר הוא 
חודר אליה דרך העור (קוטיקולה) המהווה קרום חדיר למחצה 

המאפשר לנמטודה לנשום ולספוג מים. החומר הפעיל גורם 
לתהליך שרשרת המביא בסופו של דבר ללחץ חמצוני ולמוות. 

בד"כ הקטילה מתבצעת תוך כ- 24 שעות.

יישום בקרקע
יש לפזר את התכשיר עם מדשנת ולתחח מיד לאחר מכן. 

יש ליישם אל מתחת לפני הקרקע, בעומק בו צפויים להיות 
הזרעים. מומלץ ליישם את התכשיר בקרקע לחה. במידה 
והקרקע יבשה מומלץ ליישם כ- 20 מ"מ מים לאחר מועד 

היישום. יישום מים הכרחי לצורך פיזור החומר הפעיל 
מהגרנולות אל הקרקע. 

ביוגארד GR, הינו תכשיר גרגרי, הפועל כרעל מגע על נמטודות (Nematodes). התכשיר יעיל בהדברת נמטודות חופשיות, 
בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם, ציפורים ודבורים. 

ביוגארד GR מכיל 450 גר'/ק"ג מיצוי Allium sativum. ביוגארד הינו רעל מגע. מנגנון הפעולה מבוסס על הפרעה לפעילות 
האנזימטית ויצירת לחץ חמצוני המוביל למוות של הנמטודות. בנוסף, לחומר זה תכונות אנטי בקטריאליות, אנטי פטרייתיות, 

אנטי ויראליות ודחיית מזיקים.
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מכיל רעלן החיידק "בצילוס טורינגיינזיס ואר. קורסטאקי בפעילות של 16,000 יחידות בינלאומיות/מ"ג

ביו-טי פלוס, הינו תכשיר ביולוגי, הפועל כרעל קיבה על זחלי העשים (Lepidoptera) בלבד. התכשיר יעיל בהדברת זחלים, אינו 
רעיל לבעלי דם חם ואינו פוגע בחרקים מועילים רבים. מתאים לשילוב במערך הדברה משולבת. בתוארית נוזלית נוחה לשימוש. 

הפורמולציה הייחודית מכילה נוגדי UV, חומרי שיטוח ופיזור ו- Feeding stimulants  המשפרים את יעילות הקטילה והישרדות 
התכשיר על פני העלווה.

יתרונות 
• קוטל מזיקים ביולוגי ירוק בעל יעילות גבוהה (פורמולציה ייחודית)

• ללא השפעות שליליות על הסביבה ועל המערכת האקולוגית
• בטוח למשתמש ולכל שאר האורגניזמים (אויבים טבעיים, דבורים)

• התפתחות עמידות לחומר נדירה מאד
• ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד

• מאושר גם לחקלאות אורגנית
None MRL – ללא שאריות •

טבלת יישום

הגידול

עגבניה

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)המינון (סמ"ק/ד')הפגע נפח תרסיס (ל'/ד')

8-20פלוסיה

אפרסמון*

עצי אורן

אבוקדו

תמר

רימון

הדרים
עש התפוח המדומה

עש חרוב
עש הפירודרסיס

כחליל הרימון

עש התמר הקטן

0.4%

0.4%

0.4%

1000 בתוספת 
כלפיקס אר 0.05%

300

500-700

300

250

מודד האבוקדו

תהלוכן האורן

עש הקליפה

עש האשכול
עש קליפת ההדר

מעל 200 ל'/ד'750
מתחת 200 ל'/ד'

100-150

5 ליטר לעץ

200 מהקרקע, 10 ממסוק

מהאוויר :3-5
מהקרקע:100-200

200

100

3

3

3

3

3

3

3

3

ענבים

יצרן

ביוטי פלוס 
קוטל מזיקים ביולוגי להדברת זחלי עשים
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מנגנון הפעולה 
רעל מגע בעל מנגנון קטילה פיזיקלית. חומצות השומן חודרות 

את הממברנה (קרום התא) של החרק. תוכן התא דולף וגורם 
להתייבשות החרק ולמוות.

סלקטיביות
החומר הפעיל סלקטיבי במידה מסוימת לחרקים עם שלד רך 

(כנימות, כנימת עש טבק קמחיות). חרקים מעופפים בוגרים 
עם כיסוי קשיח יותר (כגון חיפושיות ודבורים) עשויים להיות 

פחות רגישים לחומר זה.

מכיל Potassium Salts Fatty Acids 50% (מלחי אשלגן חומצות שומן)

דגשים
אין ליישם בשעות החמות או בימי שרב

יש ליישם עד נגירה ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה

יתרונות 
• ללא השפעות שליליות על המשתמש, הסביבה ועל המערכת האקולוגית

• ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד
None MRL – ללא שאריות •

• מאושר גם לחקלאות אורגנית
• מאושר לשימוש בקנאביס

• אפקט "נוקאאוט" – קטילה מיידית

3

טבלת יישום

הגידול

מלפפון

שעועית

תירס

כרוביים

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)הריכוז (%)הפגע נפח תרסיס

עד נגירה
3%

(3 ליטר לכל 100 ליטר מים)

כנימות עלה,
אקריות אדומות,

דרגות צעירות
של כנימת עש

הטבק

יצרן

 PT-50
תרכיז נוזלי להדברת מזיקים

PT-50 הינו קוטל מזיקים להדברת כנימות עלה, אקריות אדומות ודרגות צעירות של כנימות עש טבק.
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קוטלי 
מחלות

נאט-35
קומפרפורס 



10

יתרונות 
• ללא השפעות שליליות על המשתמש, הסביבה ועל המערכת האקולוגית

• ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד
None MRL – ללא שאריות •

• מאושר גם לחקלאות אורגנית
• מאושר לשימוש בקנאביס

דגשים
אין ליישם בשעות החמות או בימי שרב

יש ליישם עד נגירה ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה

טבלת יישום

 (Botrytis cinerea) נאט 35 הוא דטרגנט בלתי רעיל לאדם ולבעלי דם חם, המיועד להדברת מחלת העובש האפור
ומחלת עובש העלים (Cladosporium fulvum) בעגבניה ובבזיל.

התכשיר פועל כקוטל מגע. ללא פעילות שאריתית. 

נאט-35 
קוטל פטריות בעל מנגנון פיזיקלי

נאט-35 הינו קוטל פטריות להדברת עובש אפור (בוטריטיס) ועובש עלים (קלדוספוריום)

נפח תרסיס הריכוזנגעהגידול
(ל'/ד')

טיפול אחרון 
לפני קטיף (ימים)

עגבניות
 (בבתי צמיחה)

בזיל
(בבתי צמיחה)

עובש עלים
בוטריטיס

בוטריטיס

2 0.5%100

2 0.5%100

יצרן
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קופרפורס
קוטל פטריות וחיידקים

מבוסס נחושת בעל פורמולציה נוזלית ייחודית להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרדס

כמות נחושת על העלים לאחר גשם
כשותית הגפן- יומיים לאחר יישום קופרפורס 

ו-7 ימים לאחר ההדבקה אחוז נחושת
על העלים

מ"מ גשם (מצטבר)

עיכוב התפתחות תפטיר הפטריה 
בתנאים סטנדרטים קופרפורס יהיה יעיל יותר 

כטיפול מונע. עם זאת לתכשיר יכולת לעכב את 
התפתחות תפטיר הפטריה. יכולת זו תשפר את 

יעילות ההדברה:

קופרפורס הינו תכשיר הפועל להגנה ולמניעת מחלות הנגרמות מחיידקים / פטריות. התכשיר חייב להיות מיושם על עלוות הצמח 
לפני התרחשות המחלה. קופרפורס מעכב את נביטת נבגי הפטריה וחדירת התפטיר לצמח, פוגע בחלבוני החיידק ומביא למותו. 

קופרפורס מכיל 400 ג'/ל' נחושת הידרוקסיד. מנגנוני הפעולה כוללים את שינוי חדירות קרום התא של החיידקים / פטריות, שינוי 
המבנה המרחבי של חלבוני קרום התא ושל חלבונים תוך-תאיים ופירוק חומצות גרעין.

יעילות תכשירי נחושת נקבעת בהתאם למספר משתנים: מקור החומר הפעיל, תכונות הפורמולציה ועמידות לשטיפה של גשם.
קופרפורס מכיל פורמולציה הייחודית המכילה בין השאר Terpenes בעלי תכונות כיסוי, פיזור והדבקה המגבירים את יעילות 

התכשיר.

כיסוי והדבקה
לקופרפורס יכולת הדבקה ומניעת שטיפה יוצאת דופן תודות 

למרכיבי הפורמולציה הייחודיים. יכולת זו מתבטאת הן 
בהשארת יותר חומר פעיל על גבי העלה בעת הריסוס והן 

בהפחתת השטיפה של התכשיר לאחר גשם.

100 %

80 %

60 %

20 %

0 %

0 10 20 30 40 50 60

40 %

קופרפורס
מרק בורדו

שיטוח
הורדת מתח הפנים בין החומר הפעיל לבין העלה ושיפור 

הפרדת החלקיקים על מנת למנוע היווצרות של אשכולות. 
ככל שהשיטוח טוב יותר כך תגדל יעילות תכשיר ההדברה.

קופרפורס
  

נחושת הידרוקסיד

היקשקופרפורס

נחושת הידרוקסידמרק בורדו
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יתרונות 
• אפקט כפול: מניעתי וקוראטיבי – בעל יכולת ריפוי כאשר המחלה כבר תקפה. ככלל התכשיר ייתן 

   את התוצאות הטובות ביותר כטיפול מניעתי. עם זאת היכולת הקורטיבית תשפר את היעילות.
• בעל יכולת כיסוי והדבקה ייחודיים – מגביל באופן משמעותי את הסיכון בשטיפה.

• שימוש בכמות נמוכה של נחושת לדונם –כ- 150 סמ"ק/דונם – בהתאם למגמה האירופאית.
• פורמולציה נוזלית נוחה לשימוש.

• מאושר לחקלאות אורגנית. 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

(SC) קופרפורס זמין בפורמולציה נוזלית ונוחה לשימוש – תרכיז רחיף

הגידול

0.15%

0.15%

0.1%

150

הדרים

זית

אגס

גזר

הפגע
המינון (סמ"ק/ד') 

ימי המתנה לפני הקטיףנפח תרסיס (ל'/ד')או הריכוז (%) 

ריקבון חום

עין טווס

חירכון

חלפת, קימחון

200-400

עד נגירה

עד נגירה

10-40

7

7

7

7

גרפים – ניסוי שדה

ניסוי שדה להדברת חלפת בגזר, גבת, 2018

היקשתכשיר מסחרי

אחוז צמחים
נגועים

%

קופרפורס 150
סמק/ד‘

25

20

15

10

5

0

א

א
בג

ב ג יםב
ול

יפ
ט

16.4.18

29.4.18

ניסוי שדה להדברת עין טווס בזית, ציפורי 2018

היקשתכשיר מסחרי

א

א

ב

ב

ג
ד

אחוז עלים 
נגועים 

%

קופרפורס 150
סמק/ד‘

25

20

15

10

5

ים0
ול

יפ
ט

20.3.18

24.6.18

ניסוי שדה להדברת ריקבון חום בהדרים, זיקים, 2018

היקשתכשיר מסחרי

א

ב
ב

מס‘ פירות 
נגועים

קופרפורס 150
סמק/ד‘

4

3

2

1

ים0
ול

יפ
ט

היקש

ניסוי שדה להדברת חירכון באגס, חוות מתיתיהו, 2018

נחושת מסחרית

א
א

בב
ב ב

מס‘ תפרחות
נגועות

קופרפורס 
0.1%

30

20

10

ים0
ול

יפ
ט

+20 ימים

+27 ימים



פרומונים
הדברה משולבת

מלכודות
נדיפיות

טבלת פרומונים
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ניטור 
באמצעות פרומונים, מתבצע לבדיקת נוכחות המזיק ולהערכת 

מצב האוכלוסייה. היבט נוסף הוא מעקב ובקרה אחר תוצאות 
פעולות ההדברה שכבר בוצעו, המאפשרת, בין היתר, ביצוע 

פעולות משלימות או מתקנות במידת הצורך. כך ניתן להפחית 
את השימוש בחומרי הדברה ולחסוך בעלות הגידול. באמצעות 

הניטור ניתן לטפל רק כאשר יש צורך על פי ספי פעולה 
מקובלים.

חשוב לציין שהניטור הוא שיטה העוזרת בקבלת ההחלטות 
ומסתנכרנת עם פיקוח המזיקים וכן שמדובר במכשיר עזר 

יחסית זול ופשוט לתפעול. הצבת מספר מלכודות (1 ל 10-20 
דונם) נותנת מידע חשוב על המצב בחלקה.

לכידה המונית
שימוש במספר מושכנים שיכולים להיות גם פרומונים וגם 

חומרים אחרים (שמרים, סוכרים, כימיקלים).החרק נמשך 
למלכודת, נלכד ואינו מצליח לצאת. משמש בעיקר בזבובי 

פירות- זבוב הפירות הים תיכוני, זבוב הזית ועוד , אבל גם 
בחיפושיות- כגון חדקונית הדקל.

בלבול
שימוש בפרומון מין המחקה את הפרומון המופרש ע"י הנקבות 
וכך מבלבל את הזכרים שאינם מוצאים את הנקבות, שיטה זו 

משמשת בעיקר לעשי לילה ונעשית באמצעות דיספנסרים 
שונים- חוטים ופטצ'ים לפיזור, ג'לים, ריסוס פרומון נוזלי 

בשטח, ועוד
דוגמאות בשימוש בישראל- עש תפוח מדומה, עש תפוח, עש 

אשכול, עש חרוב ועוד.

יתרונות 
• אינם פוגעים במאזן האקולוגי

• אינם משאירים שאריות רעילות על הפרי ובסביבה
• אינם גורמים לפיתוח עמידות של המזיקים

• בטוחים למשתמש ולבעלי חיים ביתיים
• מאפשרים להפחית את השימוש בחומרי הדברה רעילים על ידי ניטור אוכלוסיית המזיקים

• מאפשרים לקבוע את סוג המזיק ואת גודל האוכלוסיה על מנת לטייב את אמצעי ההדברה הנדרשים
• מאפשרים לבדוק את יעילות ההדברה שבוצעה

מלכודות ופרומונים 
בהדברה המשולבת

פרומונים הם תרכובות אורגניות ריחניות המופרשות מבעלי חיים לצורכי תקשורת בין פרטים של אותו מין ביולוגי. 
הפרומונים נפוצים כמעט בכל שדרות עולם החי, ויש חוקרים הסוברים שהפרשתם היא  צורת התקשורת העתיקה ביותר בין בעלי החיים. 

מקור המילה מיוונית: המילה פראין (pherein) שמשמעותה "להעביר", והמילה הורמון (hormone) שמשמעותה "לעורר" ו"לגרות".
• פרומון מין - מופרש ע"י הנקבה בכדי למשוך את הזכר לצורך הזדווגות.

• פרומון התקהלות - מופרש ע"י זכרים ונקבות ע"מ למשוך את האחרים למקום של מזון וכדומה.
• פרומון אזעקה - מופרש להתראה מסכנה.
קיימות שיטות שונות לשימוש בפרומונים:
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תמונהמק"טמפרט טכנישם שימוש

מלכודת דבקמלכודת דלתא
אורך – 27 ס"מ

רוחב: 17 ס"מ
צבע: לבן/צהוב

חומר: פוליפרופילן

עשים, זבובים 1006

מלכודת דבקמלכודת ג'קסון
אורך: 18 ס"מ

רוחב: 9.5 ס"מ
צבע: לבן

חומר: קרטון מצופה

עשים, זבובים 1069/1070

 IPS מלכודת
(יוניטראפ)

מלכודת פלסטיק
גובה: 23 ס"מ
קוטר: 17 ס"מ

צבע: ירוק / צהוב/ שקוף

עשים 1023

מלכודת 
חדקונית / קרנפית

מלכודת פלסטיק
גובה: 27 ס"מ

קוטר: 34.5 ס"מ
צבע: שחור

חדקונית / קרנפית 1001

מלכודת פלסטיקמלכודת לינגרן
צבע: שחור

חיפושיות קליפה 1107

מלכודת פלסטיקמלכודת חיפושיות
גובה: 31 ס"מ
קוטר: 17 ס"מ

צבע: ירוק / צהוב/ שקוף

חיפושיות, תולעי תייל 1006

מלכודת פלסטיקמלכודת מים
גובה: 17 ס"מ
קוטר: 35 ס"מ

צבע: שקוף

עשים  1003

מלכודת טפרי 
(זבוב ים תיכון)

מלכודת פלסטיק
גובה: 17.5 ס"מ
קוטר: 14.5 ס"מ

צבע: כתום

זבובי פירות 1006

מלכודות



דגשים ליישום מלכודות
• יש להתאים לכל מזיק וגידול את המלכודות היעילה ביותר לצורך לכידתו

• מומלץ להציב את המלכודות לפני הופעת הדור הראשון של המזיק
• צפיפות המלכודות בשטח תקבע לפי אופי המזיק, הגידול ותנאי השטח (גודל וצורת החלקה)

• מיקום המלכודת צריך להיות בצל (אם אפשרי) ובגובה הרלוונטי להימצאות המזיק

באופן כללי, לניטור מספיקה מלכודת 1 ל-10-20 דונם וללכידה המונית מספיקות 1-2 מלכודות לדונם. 
עם זאת לכל מזיק וגידול יש לבצע התאמה מדויקת לפי אופי המזיק, צפיפות האוכלוסייה ורמת ההדברה המבוקשת

תמונהמק"טמפרט טכנישם שימוש

מלכודת זבובי תסיסה 
(דרוזופילה)

מלכודת פלסטיק
גובה: 17 ס"מ
קוטר: 14 ס"מ

צבע: כתום

זבובי תסיסה 1073

מלכודת חרקירי 
צהובה

מלכודת דבק
גובה: 25 ס"מ
רוחב: 15 ס"מ

צבע: צהוב
10 מלכודות/אריזה

מעופפים 
(זבובים, עשים)

2003-B

מלכודת חרקירי 
כחולה

מלכודת דבק
גובה: 25 ס"מ
רוחב: 15 ס"מ

צבע: כחול
10 מלכודות/אריזה

מעופפים (תריפסים) 2005-B

מלכודת דבקחרקירי – גליל דבק
גובה: 30 ס"מ
אורך: 100 מ'

צבע: צהוב

מעופפים
(זבובים, עשים)

2002

מלכודת 
תהלוכן האורן

מלכודת פלסטיק
צבע: שקוף / לבן

תהלוכן האורן / 
טוואי התהלוכה

1192/3

הליוטיסמלכודת רשתמלכודת הליוטיס 2015

מלכודת פלסטיקמלכודת שטיינר
צבע: שקוף

זבובי פירות 1087

16



נדיפיות פרומונים

דגשים

אחסון - מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה הם שנתיים.

יישום - בעת היישום מומלץ להשתמש בכפפות. יש להחליף את הכפפות כאשר עוברים ליישום של פרומון אחר על מנת למנוע 
זיהום בין הפרומונים.

תמונהדגשיםאריזהמשך פעילות סוג נדיפית

גומי טבעי
משמש לרוב 

הפרומונים הקיימים

יעילים לתקופה 
של 4-6 שבועות

יעילים לתקופה 
של 10-12 שבועות

יעילים לתקופה 
של 8-12 שבועות

יעילים לתקופה 
של 4-8 שבועות

ספוג
משמש בעיקר 

לזבובי פירות

פולימר מתכלה 
משמש לחדקונית 

הדקל

פוליאתילן
לשימוש בנפח 
פרומון גבוה או 
לצורך הארכת 
משך הפעילות

אין לפתוח את המכסה!

לא למעוך

10 יח' 
באריזת 

אלומיניום

10 יח' 
באריזת 

אלומיניום

10 יח' 
באריזת 

אלומיניום

1 יח' 
באריזת 

אלומיניום

17
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טבלת פרומונים

תמונהשם לטינישם אנגלישם
משך 

פעילות 
(ימים)

קוד

Black cutworm

Peach twig borer

Carob moth

Olive fruit fly

Peach fruit fly

Mediterranean 
fruit fly

Codling moth

Codling moth

Common fruit fly

European 
pepper moth

Cotton bollworm

30-45

30-45

30-45

30-45

70-85

70-85

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

1132

1155

1154

1164

1039-B

1150

1153

1166

1074/5

1162

1175

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Apomyelois ceratoniae
(Ectomyelois)

Bactrocera oleae 
(Dacus)

Bactrocera zonata 
(Dacus)

Ceratitis capitata 
(Trimedlure)

Cydia pomonella 
(Laspeyresia)

Cydia pomonella 
(superlure, 10 mg)

Drosophila 
melanogaster

Duponchelia fovealis

Helicoverpa armigera 
(Heliothis)
 

אגרוטיס

עש המשמש

עש חרוב

זבוב הזית

זבוב האפרסק

זבוב פירות ים תיכון

עש תפוח

עש תפוח 
(פרומון מחוזק)

תסיסנית המחקר

עש הרקפת

הליוטיס
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תמונהשם לטינישם אנגלישם
משך 

פעילות 
(ימים)

קוד

 Cabbage
webworm

Grapevine moth

Pink bollworm

Citrus leafminer

Citrus mealy bug

Vine mealy bug

different stored
product moths

Diamondback
moth

Citrus
flower moth

Olive moth

Red palm weevil

Fall armyworm

Egyptian cotton
leafworm

Yellowlegged
clearwing moth

False codling
moth

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

60-80

30-45

30-45

30-45

30-45

1198-B

1151

1169

1170

1161

1157

1172

1199-B

1167

1156

1013

2001-B

1173

1163

1140

Hellula undalis

Lobesia botrana

Pectinophora
gossypiella

Phyllocnistis citrella

Planococcus citri

Planococcus ficus

Plodia/Ephestia/
Cadra species

Plutella xylostella

Prays citri

Prays oleae

Rhynchophorus 
ferrugineus

Spodoptera 
frugiperda

Spodoptera littoralis

Synanthedon 
vespiformis

Thaumatotibia 
leucotreta 
(Cryptophlebia)

עש לב הכרוב

עש אשכול

זחל וורוד

עש מנהרות ההדר

קמחית ההדר

קמחית הגפן

עש הקמח ההודי / 
הדבלים / התמר

עש גב היהלום / 
עש הכרוב

עש פרחי ההדר

עש הזית

חדקונית הדקל 
האדומה

פשפש תריסית 
חומה משוישת

פרודניה

עש הסס הזכוכי

עש התפוח המדומה



Pine procession 
moth

Thrips species

Webbing clothes 
moth

Tomato 
leafminer

Leopard moth

Lesser date 
moth

Rhinoceros 
beetles

Honeydew moth

Scarabaeidae

European spruce 
bark beetle

Jasmine moth

Pink Scavenger
Caterpillar Moth

False codling 
moth

cabbage 
webworm

lined click beetle

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30

45-60

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

1160

1158

1171

1165

1152

1149

1141

1159

1176

1178

1179

1185-B

1187-B

1198-B

1174

Thaumetopoea 
pityocampa

Thrips species

Tineola bisselliella

Tuta absoluta

Zeuzera pyrina

Batrachedra 
amydraula

Oryctes sp.

Cryptoblabes 
gnidiella Millière

Maladera insanabilis

Ips typographus

Palpita unionalis

Pyroderces rileyi

Thaumatotibia 
leucotreta 
(Cryptophlebia)

Hellula undalis

Agriotes lineatus

תהלוכן האורן

מיני תריפסים

עש הבגדים

טוטה אבסולוטה / 
עש מנהרות 

העגבנייה 

סס נמר

עש התמר הקטן

קרנפית התמר

עש קליפת ההדר

מלדרה

חיפושית קליפה

עש יסמין

פירודרסיס

עש התפוח 
המדומה מחוזק

עש לב הכרוב

תולעי תייל מדומות
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תמונהשם לטינישם אנגלישם
משך 

פעילות 
(ימים)

קוד



שונות
סאנרד

דיוקלור



סאנרד
לקידום הבשלה ושבירת צבע

מכיל: חנקן (N), תחמוצת אשלגן (K2O), פחמן אורגני (C), מתיונין, פנילאלנין, מונוסכרידים.
מכיל Oxylipins - משפרים טבעיים של תהליכי הבשלה הפועלים ישירות על ה- DNA של הפרי. מגביר את הצטברות פיגמנטי הצבע 

על ידי אספקת פנילאלנין ו-  Oxylipins לתהליך הביו-סינתזה של האנתוציאנין -  הפיגמנט שמקנה לפירות את צבעם האדום.
הגברת ריכוז הסוכר: המונוסכרידים משמשים כמקור אנרגיה לחילוף החומרים בצמח.

חזרה 4 חזרה 3 חזרה 2 חזרה 1

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

אחוז עגבניות אדומות מסך היבול, עגבניות תעשייה (זן 5811) חוות עדן

יתרונות 
• מגביר את פיזור ועוצמת הצבע 

• משפר את אחידות ההבשלה
(BRIX) מגביר את ריכוז הסוכרים •

1 ליטר/דונם
 

500 סמ"ק/דונם (נפח תרסיס: 60-80 ליטר /דונם)

800 סמ"ק/דונם
 

500 סמ"ק/דונם
 

600-800 סמ"ק/דונם

אופן היישום: בריסוס עלוותי. מומלץ ליישם סאנרד בבוקר במזג אוויר שמשי.

הגידול

הדרים

ענבי מאכל ויין

עגבניות תעשייה

תפוח

מינון מועד היישום

כאשר 50% מהפירות החליפו צבע

2 יישומים: 15 יום ו- 7 ימים לפני בציר

7-10 ימים לפני קטיף

2 יישומים: 15 יום ו- 7 ימים לפני קטיף

או: 7-10 ימים לפני קטיף

22



היישום
חיטוי משטחים וציוד – יש להמיס טבלית 1 גרם ב- 1 ליטר מים 
(100ppm), בהתאם לטבלת לוח הזמנים, ולרסס התמיסה על 

גבי המשטח המיועד לחיטוי. יש לאפשר לתמיסה זמן חשיפה 
של 5 דקות על גבי המשטח.

הטבליות זמינות ב: 1 / 4 / 20 גרם/טבליה

מכיל סודיום היפוכלוריט 20%

 .pH 4-10 דיוקלור מסיס מאד במים ויעיל לאורך טווח רחב של ערכי
יעיל מאד בחיטוי ציוד עם תכולה אורגנית גבוהה.

דיוקלור
טבליות כלור דו חמצני (Clo2) לחיטוי וסניטציה במערכות השקיה, משטחים, משתלות, חממות ובתי אריזה
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תברואה
בקתוש
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בקתוש
תרחיף נוזלי מיקרוביאלי ממקור טבעי וביולוגי להדברת זחלי יתושים במקווי מים

בקתוש הינו תכשיר ממקור ביולוגי הפועל כרעל קיבה להדברת מינים שונים של זחלי יתושים 
(הנמר האסיאתי, אנופלס, קולקס)  במקווי מים.  

Bacillus thuringiensis Var. Israelensis (1,200 international units (ITU) per milligram ) -מכיל גבישי חלבון של

יתוש הנמר האסייתי (Aedes (Stegomyia) albopictus). בניגוד לרוב היתושים, יתוש הנמר האסייתי פעיל במהלך היום, בעיקר 
בשחר ובשעות בין הערביים. יתוש זה מתפתח גם בתוך עציצים, אגרטלים וכל מקום שבו יש מים עומדים לתקופה ארוכה. היתוש 
הבוגר מתאפיין בגופו השחור ופספוס לבן על הרגליים והחזה. יתוש הנמר האסייתי נחשב למעביר העיקרי של נגיף הצ'יקונגוניה 

ברחבי העולם. לצד העברת נגיף זה, היתוש הינו הנשא העיקרי של נגיף קדחת דנגי ובמקרים רבים הוא מודבק בנגיף קדחת הנילוס 
המערבי אותו הוא עשוי להעביר לאדם.

יתושי אנופלס (Anopheles) - ידועים כמעבירים פוטנציאליים של מחלת המלריה. זחלי האנופלס מתפתחים במים טבעיים 
שעומדים או זורמים לאט. הם רגישים ביותר לזיהום ויתפתחו רק במים נקיים או בעלי זיהום אורגני מינימאלי.

יתוש הבית המצוי (Culex pipiens) הוא המין הנפוץ והידוע ביותר מבין היתושים השייכים לסוג קולקס,וגורם לרוב מטרדי העקיצות 
ברחבי הארץ. אוכלוסיות גדולות של יתוש זה מתפתחות במים עשירים בחומר אורגני כגון מים מזוהמים בשפכים ובביוב לא מטופל.

יתרונות 
• אינו רעיל לאדם, לחיות בעלות דם חם ולדגים

• ספציפי לזחלי יתושים בלבד - אינו פוגע בבעלי חיים אחרים במקווי מים
• מתאים לשילוב בממשק הדברה המקיים את המאזן האקולוגי ומסייע לאויבים טבעיים

• יעילות מהירה: בין שעה ל- 24 שעות
• ידידותי לסביבה – בקתוש הינו מוצר ביולוגי ירוק

• אופן פעולה מורכב מונע פיתוח עמידות 

מים עומדים צלולים ובנגיעות נמוכה של יתושים
 

מים בעלי נגיעות גבוהה ביתושים, צמחיה שמקשה 
על חדירת הריסוס ותכולה בינונית של חומר אורגני

מים מזוהמים ועכורים בעלי תכולה גבוהה 
של חומר אורגני 

טבלת יישום

ליעילות מרבית יש לרסס לפחות אחת לשבוע

המינון

1%

המיקוםכמות בקתוש ל-1 ליטר מים

10 סמ"ק

20 סמ"ק

יצרן

30 סמ"ק 3%

2%



דשנים 
עלוותיים

ויורמון פלוס
פולבורד

סופר-פיפטי
אוסמופורס

פורמולה
מיקרו אלמנטים



להדברת זחלי יתושים
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ויורמון פלוס
לשיפור החנטה

ויורמון פלוס - הינו ביוסטימולנט מבוסס בורון לריסוס עלוותי המשמש לשיפור החנטה ושיפור הצימוח של הפרחים, העלים, 
הגבעולים והפירות. 

מכיל: בורון (י2% ), ויטמין B1 (י0.1%י) , ויטמין B3 (י0.1%י)
תפקיד הבורון: 

• הכרחי לצורך התנועה של סוכרים בצמח וליצירה של תאים חדשים במריסטם. 
• דרוש כדי להבטיח התפתחות תקינה של רקמות חדשות בשורשים, בפרחים ובפירות.

• חיוני לצמיחה ולנביטה של האבקה, היווצרות הפרי ושמירה על קליפת הפרי.

טבלת יישום
*בריסוס עלוותי. מומלץ ליישם בשעות 

הבוקר המוקדמות או אחה"צ.
במידה ונפח התרסיס גבוה 

מ- 100ליטר/דונם יש לעבור 
ל- 0.05% (50 סמ"ק/100 ליטר מים) 

מועד היישום   מינון  הגידול

1. עם התחלת הפריחה
2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון

1. עם התחלת הפריחה
2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון

50 סמ"ק/דונם

50 סמ"ק/דונם

50 סמ"ק/דונם

50 סמ"ק/דונם

עגבניות, מלפפון, 
פלפל חממה

עגבניות, פלפל, 
מלפפון תעשייה

1. עם התחלת הפריחה
2. 14 יום לאחר ריסוס ראשון 

3. המשך יישומים במידת הצורך כל שבועיים 
     לפי תנאי הסביבה (קור/חום קיצוני)

תות שדה

1. עם התחלת הפריחה
2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון

1. עם התחלת הפריחה
2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון 50 סמ"ק/דונם

50 סמ"ק/דונם מלון, אבטיח

קישוא, חציל

משמש

אבוקדו

אגס

שקד, זית

הדרים

1. בשלב פקע פריחה
2. בשלב חנטים קטנים, 

    לאחר סיום הפריחה

ם
ונ

/ד
טון

ל 
בו

י

היקש ויורמון 
פלוס

היקש ויורמון 
פלוס

היקש ויורמון 
פלוס

חלקה 
א‘

חלקה 
ב‘

חלקה 
ג‘

ויורמון פלוס - אבוקדו (אטינגר) 2018

3.34.23.23.7 2.82.8

היקש ויורמון 
פלוס

תכשיר
Y

תכשיר
X

ה
ט

חנ
 %

טיפול

18.1

7.9
5.4

9.1

ניסוי חברות לשיפור חנטה בשקד. 
לטרון 2018



פולבורד
בהדברה המשולבת
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לחיזוק ושיפור הצימוח, הגדלת הפרי והגדלת יבול

מכיל: חנקן (N), פחמן (C), ,תחמוצת אשלגן (K2O), בטאין, אצות ומולסה בתמיסה מימית ואלקלית. 
N+C+K2O – 1.5+11+6.1

יתרונות 
• מגדיל את הפרי

• מגביר את אחידות הפריחה והפירות
• משפר קליטה של דשנים עלוותיים ומווסתי צמיחה

• מגביר את עמידות הצמח 

טבלה 1. פולבורד בתפו"א - 
ריסוס עלוותי (150 סמ"ק/דונם  X י2 יישומים)

טבלה 2. פולבורד במלון  
ריסוס עלוותי (150 סמ"ק/דונם  X י3 יישומים)

היקש

ק“ג

פולבורד

30

25

20

15

10

5

0

תפו"א – משקל כלל (טון/דונם) ממוצע טיפול

24.38
19.95

+22%

היקש

ק“ג

פולבורד

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

מלון – גודל ממוצע (גודל פרי-ק“ג)

0.68

0.58 +17%

אופן היישום: בריסוס עלוותי

אופן היישום: בהגמעה

King fruits – מסייע לשיפור אחוז הנביטה במשתלות. ** בתפוח – מסייע להגדלת ה *

100-150 סמ"ק/דונם

100-150 סמ"ק/דונם

100-150 סמ"ק/דונם

100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים

100-150 סמ"ק/דונם
 

100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים

100-150 סמ"ק / 100 ליטר מים

הגידול

הדרים

ענבי מאכל ויין

מטעים נשירים  (תפוח, אגס, אפרסק, משמש, דובדבן)

ירקות (פלפל, עגבנייה, מלפפון, אבטיח, מלון)

ירקות לתעשייה (תפו"א, עגבנייה)

ירקות עלים (כרוב, חסה)

פרחים (גרברה, גיבסנית)

מינון מועד היישום

2-4 יישומים 
מלפני הפריחה 
ועד גדילת הפרי

לכל אורך מחזור הגידול

לכל אורך מחזור הגידול

300-200 סמ"ק/דונם
 

300-200 סמ"ק/דונם 

הגידול

ירקות - שטח פתוח ולתעשייה

ירקות חממה

מינון מועד היישום

לאחר השתילה



סופר-פיפטי
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יצרן

טבלת יישום

הגידול

מלפפון

עגבניה

ימי המתנה לפני קטיףנפח תרסיס (ל'/ד')מינון (ג'/ד')

200

200

50-100

50-100

3

3

דשן אורגני

תמצית נוזלית אורגנית ממקור טבעי (אצות ים) לשיפור יצירת השורשים, הצימוח והיבול.
סופר-50 – מכיל תמצית סופר מרוכזת של Ascophyllum nodosum המופק מהמפרצים הטבעיים של דרום מערב אירלנד. 

מאושר לחקלאות אורגנית

 Ascophyllum nodosum 500 g/l :מכיל
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אוסמופורס
דשן מבוסס גליצין-בטאין לשמירת המאזן האוסמוטי בצמחבהדברה המשולבת

אוסמופורס שומר על המאזן האוסמוטי בתאי הצמח. התכשיר מאזן, גם את תהליך יציאת המים אל מחוץ לתאי הצמח שעלול 
לגרום להתייבשות וגם את תהליך החדירה של עודפי מים שעלולים לגרום להיסדקויות הפרי.

אוסמוזה היא תהליך של מעבר נוזל (לדוגמא, מים) דרך ממברנה או קרום מהצד בו ריכוז המלחים נמוך אל הצד בו ריכוז 
המלחים גבוה. לדוגמא, תנועה של מים משורשי הצמח החוצה אל הקרקע המלוחה. דוגמא הפוכה היא תנועה של מי גשם 
שירדו על דובדבנים וחודרים דרך הקוטיקולה אל תאי הפרי בהם ריכוז המלחים גבוה יותר (עלול לגרום להיסדקות הפרי).

מכיל: 98% גליצין-בטאין

גליצין-בטאין נמצא באופן טבעי בתאי הצמח. כאשר הוא מרוסס על העלווה הוא נספג תוך 24 שעות בצמח 
ונשאר פעיל ל- 3-4 שבועות.

שימושים:

הפחתת תופעת ההיסדקויות בפרי

הפחתת נזקי קור 

שיפור ספיגת הסידן בצמח

גידולים: דובדבן, כותנה, דשא, תפוח עץ, אגס, מלפפון, עגבניה, תפוח אדמה, תות שדה, מלון, דשא.

מועד יישום: פקע ורוד / תחילת פריחה

מספר יישומים: 1-3 באינטרוול של 14-21 יום
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פורמולה

הגידול

* אין ליישם בריסוס עלוותי! יישום בהגמעה בלבד.

מטעים

ירקות – עגבניה, פלפל, 
חציל, מלפפון, מלון, אבטיח

מינון (סמ"ק/ד')
או ריכוז %

מועד יישוםהערות

2%

 2.5-4.5

 בהגמעה 5-10 ליטר/עץ
(הכמות הנמוכה לעצים צעירים)

בהגמעה דרך מערכת הטפטוף

מומלץ יישום אחד באביב 
ויישום שני בסתיו

שני יישומים – 
20 יום לאחר שתילה 

וחודש לאחר מכן

מטייב קרקע

תמיסה נוזלית של דשן חנקתי בתוספת יסודות קורט

פורמולה הינו מטייב קרקע נוזלי על בסיס אמון חנקתי המכיל מקרו ומיקרו אלמנטים בפורמולציה ייחודית.

(w/v) 3% :מכיל: אמון חנקתי
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מיקרו אלמנטים
בהדברה המשולבת

ברזיליום – מהווה מקור ברזל (Fe) זמין לצמח, לתיקון מחסורי ברזל. ברזיליום מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים 
ובעלווה. הברזל הוא אלמנט חיוני לצמחים. הוא מרכיב באנזימים רבים הקשורים להעברת אנרגיה, קיבוע חנקן ויצירת ליגנין. 

מחסור בברזל יתבטא בד"כ בכלורוזה – הצהבה של העלים הצעירים ויגרום לפגיעה בתהליך הפוטוסינתזה.

ברזיליום מכיל6%  כילאט ברזל Fe-EDDHA בצורה של אורתו / אורתו 4.8%. זמין בשתי פורמולציות: 
1. גרנולות – ליישום יבש

2. מיקרו-גרנולות – ליישום בהגמעה

אבציום – תמיסה נוזלית המכילה אבץ – 160 ג'/ל' לתיקון מחסורי אבץ. 
האבץ (Zn) הוא מיקרואלמנט המעורב בתהליכים פיזיולוגים רבים בצמח ומחסור שלו יגרום לירידה בכמות היבול. האבץ 

משתתף בתהליכים אנזימטיים שונים בצמח, במחסור אבץ נפגעת קליטת המים והמינרלים. מחסור באבץ יתבטא בכלורוזה – 
הצהבה של עלים, מוות של רקמות באזור הכלורוזה. האזורים הכלורוטיים עשויים לשנות צבע לברונזה.

סידניום - תמיסה נוזלית המכילה סידן – 180 ג'/ל' לתיקון מחסורי סידן.
הסידן (Ca) תומך בדפנות התא של הצמח. כאשר חסר סידן רקמות חדשות כמו קצות השורשים ועלים צעירים יצמחו בד"כ 

בצורה מעוותת. הסידן משמש גם להפעלת אנזימים מסויימים. הסידן אינו נייד בצמח ולכן הצמח מתבסס על תהליך הטרנס־
פירציה (דיות) בו השורשים קולטים את המינרלים מהאדמה  ומסיעים אותם לקודקודי הצמיחה, שם נעשה השימוש בסידן 

והמים מתאיידים דרך הפיוניות. במצבים בהם מואט תהליך הטרנספירציה, כגון, לחות גבוהה או טמפרטורה קרה יכול להיווצר 
מחסור בסידן. 

מגנזוס – תמיסה נוזלית המכילה מגנזיום – 120 ג'/ל' לתיקון מחסורי מגנזיום.
המגנזיןם (Mg) הינו מרכיב מפתח במולקולת הכלורופיל החיונית לתהליך הפוטוסינתזה. 

המגנזיום נותן לעלים את הגוון הירוק שלהם ומפעיל את מרבית האנזימים הצמחיים הנחוצים לתהליך הצימוח. מחסור 
מגנזיום בד"כ מתבטא בכלורוזה הגורמת לעלים להצהיב כאשר הורידים של העלה נותרים ירוקים. שולי העלים הופכים לצבע 

חום-אדמדם או סגול.
המגנזיום נייד בצמחים וכשיש מחסור הכלורופיל בעלים הישנים מתפרק ומועבר לעלים חדשים. לכן הכלורוזה תתבטא קודם 

בעלים הבוגרים.

מנגניום - תמיסה נוזלית המכילה מנגן – 200 ג'/ל' לתיקון מחסורי מנגן.
המנגן (Mn) מתפקד בעיקר כרכיב במערכות האנזימים בצמח. הוא מפעיל מספר תגובות מטבוליות חשובות ויש לו תפקיד 

ישיר בתהליך הפוטוסינתזה. המנגן מאיץ את תהליך הנביטה תוך הגדלת זמינת הזרחן (P) וסידן (Ca). מחסור במגנן יכול 
להזכיר את הסימנים של מחסור בבברזל: כלורוזה – הצהבה של העלים כאשר הורידים של העלה נותרים ירוקים. הצימוח 

עלול להיעצר.





מלכודות
מלכודת דלתא

 IPS מלכודת
מלכודת ג'קסון

מלכודת חדקונית
מלכודת 
חיפושיות

מלכודת שטיינר
מלכודת מים

מלכודת טפרי
מלכודת לינגרן

מלכודות דבק - חרקירי



ויורמון פלוס
להדברת זחלי יתושים
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מלכודת דלתא
לניטור עשים

הנחיות לתפעול מלכודת דלתא ביו-יום:

המלכודת עשויה פלסטיק עמיד (פוליפרופילן) ומיועדת לעמוד בתנאי מזג האוויר השונים 
(כולל גשם) והריסוסים.

המלכודת מורכבת מגוף המלכודת בצורת משולש ומגיעה ביחד עם לוחית דבק 
אנטמולוגי המיועדת להנחה בתחתית המשולש. אין צורך ברעלן.

להרכבה יש לקפל את הקצוות המסומנים בחלקה התחתון של המלכודת ולהכניסם 
למגרעת שנמצאת בצדדים.

הנדיפית בצורת חרוט אדום מכילה את הפרומון הנקבי המושך את זכרי העש אל 
המלכודת. יש להניח את הפרומון בצורה מאוזנת במרכז לוחית הדבק.

אופן היישום: לאחר הרכבת המלכודת והנחת הפרומון יש לתלות את המלכודת בגובה 
1-2 מ' מהקרקע בחלק הפנימי של העץ בצל. טיפ: מומלץ לתלות את המלכודות בכל 

החלקות - בשורה חמישית, בעץ החמישי. מומלץ לדגום את המלכודות לפחות פעם 
בשבועיים לצורך ניטור האוכלוסייה.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 4-6 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה 
הם שנתיים

צבע: לבן / צהוב
מק"ט: 1006



אופן היישום: לאחר הרכבת המלכודת והנחת הפרומון יש לתלות את המלכודת בגובה 
1-2 מ' מהקרקע בחלק הפנימי של העץ בצל. טיפ: מומלץ לתלות את המלכודות בכל 

החלקות - בשורה חמישית, בעץ החמישי. מומלץ לדגום את המלכודות לפחות פעם 
בשבועיים לצורך ניטור האוכלוסייה.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 4-6 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה 
הם שנתיים

מק"ט: 1023

מלכודת IPS (יוניטרפ) 
לניטור עשים 
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המלכודת עשויה קרטון מצופה לכה ומיועדת לעמוד בתנאי מזג האוויר השונים 
(כולל גשם) והריסוסים.

המלכודת מורכבת מגוף המלכודת בצורת משולש ומגיעה ביחד עם לוחית דבק 
אנטמולוגי המיועדת להנחה בתחתית המשולש. אין צורך ברעלן.

להרכבה יש לקפל את גוף המלכודת לצורת משולש ולהכניס לחלקו התחתון את לוחית 
הדבק.

אופן היישום: לאחר הרכבת המלכודת והנחת הפרומון יש לתלות את המלכודת בגובה 
1-2 מ' מהקרקע בחלק הפנימי של העץ בצל. טיפ: מומלץ לתלות את המלכודות בכל 

החלקות - בשורה חמישית, בעץ החמישי. מומלץ לדגום את המלכודות לפחות פעם 
בשבועיים לצורך ניטור האוכלוסייה.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 4-6 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון 
בהקפאה הם שנתיים

מק"ט: גוף ומתלה - 1069 / לוחית דבק - 1070

מלכודת ג'קסון 
לניטור עשים/זבובי פירות
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הוראות התקנה:
• שפוך לבסיס העגול הלבן 2 ליטר מים ומספר חתיכות של ענף דקל. אמצעי זה יכול 

להגביר את אפקט המשיכה של החדקונית.
• חבר את הבסיס העגול לפירמידה השחורה באמצעות הקליפסים (בלחיצה).

• קבע בתוך המכסה הירוק את כלוב הפרומון. תלה את הפרומון על כלוב הפרומון הירוק.
• חבר את המכסה הירוק לחלק העליון של הפרימידה

• עכשיו המלכודת מוכנה ללכוד את חידקונית הדקל האדומה!
הפרומון ללכידת חדקונית הדקל האדומה ((Rhynchophorus ferrugineus צריך 

להיות מיושם ביחד עם מלכודת הפירמידה הייעודית ללכידת החדקונית. הצבע והצורה 
של המלכודת הזו משפרים את יעילות הלכידה לעומת מלכודות דלי סטנדרטיות.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 10-12 שבועות

צפיפות: בנגיעות נמוכה ניתן להשתמש במלכודת/50 דונם. בנגיעות בינונית מומלץ 
להשתמש במלכודת/10 דונם. בנגיעות גבוהה מומלץ להשתמש במלכודת/2-3 דונם 

(בהתאם להנחיות שירות ההדרכה, משרד החקלאות). יש להתחשב בתוואי השטח 
וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 1 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה 
הם שנתיים

מק"ט: מלכודת חדקונית - 1001 / נדיפית פרומון חדקונית - 1013

מלכודת חדקונית הדקל 
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1 2 3

(Rhynchophorus ferrugineus) לניטור חדקונית הדקל האדומה
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משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 4-6 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה 
הם שנתיים

מק"ט: 1047 

בסיס שקוףמשפךצלב (2 חלקים)מכסהנדיפית פרומון

(Coleoptera) לניטור חיפושיות
מלכודת חיפושיות 



מלכודת שטיינר 
לניטור זבובי פירות (ים תיכון/אפרסק)
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הוראות התקנה:

• חבר את שני חלקי המלכודת, החלק החלבי אל החלק השקוף.
• הנח את הפורומון במרכז המלכודת.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 10-12 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. 
חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה הם שנתיים

מק"ט: מלכודת – 1087 / נדיפית זבוב ים תיכון – 1150 / 
 1039-B – נדיפית זבוב האפרסק
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הוראות התקנה:

• המלכודת מורכבת מ- 4 חלקי פלסטיק: קערת הפלסטיק העגולה, גליל פלסטיק   
  חלול, מכסה לגליל הפלסטיק, תופסן עגול בעל 3 שיניים לקיבוע גליל הפלסטיק.

• הכנס את גליל הפלסטיק אל תוך החור במרכז הקערה מלמטה.
• קבע את הגליל עם התופסן העגול מלמטה.

• הנח את הפרומון בתוך גליל הפלסטיק וסגור את המכסה.
• מלא את הקערה בכ- 2 ליטר מים, מומלץ להוסיף כמה טיפות שמן בישול או דטרגנט 

  לניטרול מהיר של העשים. הנח את הקערה על האדמה.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 4-6 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. 
חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה הם שנתיים

מק"ט: 1081

לניטור עשים
מלכודת מים 



דלימכסה שקוףפקקי צדנדיפית פרומון
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 .Bactrocera ו Ceratitis משמשת ללכידת זבובי פירות, כולל סוגי

אופן היישום: לאחר הרכבת המלכודת והנחת הפרומון יש לתלות את המלכודת בגובה 
1-2 מ' מהקרקע בחלק הפנימי של העץ בצל. טיפ: מומלץ לתלות את המלכודות בכל 

החלקות - בשורה חמישית, בעץ החמישי. מומלץ לדגום את המלכודות לפחות פעם 
בשבועיים לצורך ניטור האוכלוסייה.

משך פעילות הפרומון: הפרומונים יעילים במלכודת כ- 10-12 שבועות

צפיפות: מומלץ להציב מלכודת/25 דונם. יש להתחשב בתוואי השטח וגודל החלקה

אריזה: הפרומונים מגיעים באריזת אלומיניום של 10 יח'

אחסון: מומלץ לאחסן את הפרומונים בקירור. 
חיי המדף שלהם בעת אחסון בהקפאה הם שנתיים

מק"ט: 1003

מלכודת טפרי (זבוב ים תיכון)
לניטור זבובי פירות 
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המלכודת מורכבת מ 8 משפכים המורכבים זה על זה ומיועדת לתלייה באוויר על עץ 
או בין העצים. בתחתית המלכודת נמצא מיכל המיועד להכיל את פרומון המשיכה. 

מבנה המלכודת מדמה עץ ומהווה אף הוא גורם משיכה לחיפושית.

הצורה החרוטית של כל משפך מאפשרת רדיוס תפיסה של 360 מעלות ללא הפרעה. 
קוטר המשפך הוא 20 ס"מ. הלכידה אינה מסתמכת על משטח דבק או חומר כימי, 

החיפושיות נקטלות מהחום ומתייבשות. 

מק"ט: 1107

לניטור חיפושיות קליפה ואמברוזיה
מלכודת לינגרן 8 שלבים 
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לוחית הדבק הצהובה חרקירי –  מרוחה בדבק משני צידיה. יש להסיר את הנייר המגן 
משני הצדדים, לחבר את חוט הקשירה המצורף ולתלות במקום מוצל בתוך עלוות העץ 
בגובה 1-2 מטר. במקרה שהדבק מתלכלך, מתמלא באבק או במזיקים יש להחליף את 

המלכודת. מומלץ להיעזר בכפפות בזמן יישום המלכודות.

גודל: 150 מ“מיxי250 מ"מ
אריזה: הלוחיות דבק מגיעות באריזת 10 יח'

2003-B :מק"ט

מלכודות דבק – חרקירי
ללכידת חרקים, זבובים, כנימות, עשים, תריפסים ומעופפים נוספים

לוחית הדבק הכחולה חרקירי –  מרוחה בדבק משני צידיה. יש להסיר את הנייר המגן 
משני הצדדים, לחבר את חוט הקשירה המצורף ולתלות במקום מוצל בתוך עלוות העץ 
בגובה 1-2 מטר. במקרה שהדבק מתלכלך, מתמלא באבק או במזיקים יש להחליף את 

המלכודת. מומלץ להיעזר בכפפות בזמן יישום המלכודות.

גודל: 150 מ“מיxי250 מ"מ
אריזה: הלוחיות דבק מגיעות באריזת 10 יח'

2005-B :מק"ט

גליל דבק צהוב חרקירי –  גליל הדבק הצהוב חרקירי מרוח בדבק משני צידיו. יש לתלות 
בגובה 1-2 מטר. במקרה שהדבק מתלכלך, מתמלא באבק או במזיקים יש להחליף את 

המלכודת. מומלץ להיעזר בכפפות בזמן יישום המלכודות. בחממות מומלץ לתלות 
באמצעות מקלות עץ על העמודים ולא ישירות לעמודי המתכת של החממה.

גודל: 100 מ'יxי 30 ס"מ
אריזה: 2 גלילים/קרטון

מק"ט: 2002

אחסון: יש לאחסן את המלכודות באריזתן המקורית במקום מוצל וקריר
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