מוצרי לוכסמבורג לכרם
הרקולס  -תערובת חדשה המצטיינת בהדברת כשותית בכרם .משלבת קוטל מגע (נחושת) עם מרכיב
סיסטמי (קנון).
סרנייד  - ASOתכשיר אורגני היעיל במניעת קמחון ורקבונות בכרם.
אוהיו  -התכשיר היחיד המורשה לטיפול חורפי למניעת זרוע מתה .כמו כן מורשה אוהיו למניעת בוטריטיס ,ריזופוס
ואספרגילוס.
דומארק קומבי  -שני תכשירים בתכשיר אחד!!! דומארק קומבי מכיל טריאזול בעל פעילות סיסטמית ,וגופרית
בעלת פעילות מגע .שילוב של שני מנגנוני פעולה בתכשיר אחד משפר את ההדברה ומפחית את סכנת פיתוח
העמידות.
גופריתר  -תכשיר גופרית נוזלית המכיל  825גרם גופרית בליטר (כמות חומר פעיל הגבוהה ביותר מבין תכשירי
גופרית נוזלית) .גופריתר בריכוז של  0.4%ידביר ביעילות רבה קימחון באשכולות ובעלווה.
חדש! טיפיקי  -קוטל חרקים מקבוצה חדשה ,להדברת ציקדות (בהליכי רישוי).
טלסטאר  -קוטל חרקים יעיל ביותר מקבוצת הפירתרואידים הפועל כרעל מגע וקיבה.
יעיל להדברת עש אשכול ,זבוב תסיסה וציקדות.
רופאסט  -פיריתרואיד יעיל ביותר להדברת תריפס קליפורני וציקדות.
חדש!
ביונם  -להדברת כל סוגי הנמטודות בכרם ,יעיל למשך זמן ארוך .בדרך כלל תורם לתוספת יבול.
חדש! גלייפורורה  -מדביר ביעילות עשבי חורף קשי הדברה כדוגמת חלמית ,מעוג ,אמיתה וחבלבל .כמו כן ידביר עשבי
קיץ קשי הדברה כדוגמת ינבוט וירוקת חמור .אינו שאריתי ואינו נדיף.
חדש! ספוטלייט  -לשריפת חזירים בכרם.
תכשירינו המוכרים לשימוש בכרם:
דומארק (קימחון) ,אוהיו (רקבונות) ,קנון (כשותית) ,מנקו די (כשותית וזרוע מתה) ,דורסן (עש אשכול ,זבוב
התסיסה וכנימה קמחית) ,מרשל (אקרית הפקע וכנימות עלה) ,טיטאן (עש האשכול וזבוב התסיסה) ,ראגבי
סופר (נמטודות) ,גלייפוס  -מדביר עשביה קיימת בהתאם לכתוב בתוית ,אורורה  -להדברת עשביה קיימת.

זכור ! יעילות ההדברה תלויה לא רק ביעילות התכשירים אלא גם באופן הביצוע ,במועד הריסוס
ובגורמים נוספים .יש לקרא בעיון את התוית לפני השימוש.
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צוות המחלקה החקלאית עומד לרשותך:
נגב  -חיים קפלן 052-246 9552 ,לכיש ,נגב מזרחי ,ערבה  -תומר שטיין052-246 9553 ,
שפלה  -מעין גולני 052-246 9554 ,חוף כרמל ,שרון  -מנשה לנג052-246 9558 ,
גליל מערבי  -ישי בירתי 052-246 9555 ,עמק יזרעאל ,עמק בית שאן  -מורן סיטי052-342 7521 ,
גולן ,גליל עליון  -ניסים יטאח 052-246 9556 ,אגרונום ביונם  -מיכאל לזר052-372 5321 ,
מנהל תחום מים וטיפול אחר קטיף  -אמנון מגנוס052-772 8062 ,
מנהל מכירות  -יובל שטוסר ,03-796 4323 ,מנהל מחלקה  -יובל בנימיני052-246 9551 ,

