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 הכפר ופיתוח החקלאות משרד
 והמקצוע ההדרכה שירות

 הגנת הצומח  תחום
 

  2019 ראוקטובעודכן : 
  

מקוריים וגנריים מקוריים וגנריים רשימת תכשירי הדברה רשימת תכשירי הדברה 

  במיון לפי חומר פעיל במיון לפי חומר פעיל 

  ממ""שהשה  ,,גוטליבגוטליב  ויעקבויעקב  מורמור  נטענטע  ו:ו:ריכזריכז

 .ולביקורת הצומח להגנת השירותים של הנתונים ממאגר נלקח המידע
 

 החומר לפי במיון התכשירים את עבורם ולרכז המשתמשים בוריצ על להקל נועדה שלהלן רשימהה

. יםמוכר יםפעיל יםהמכילים בתוכם חומר מקוריים תכשיריםגם  זו ברשימה הכנסנו ,בנוסף. הפעיל

 .בשוק שהופיע מסוגו הראשון התכשיר לרוב הוא בטבלה, שורה כל בתחילתהמסחרי המופיע  התכשיר

, ויש להיצמד המכילים אותו חומר פעיל ולציה ובריכוזי החומר הפעיל בין התכשיריםתכן שוני בפורמיי

הרשימה אינה מכילה תכשירים שאין להם תכשירים  .להנחיות התווית של כל אחד מהתכשירים בנפרד

 מקבילים. אין דפון זה מהווה המלצה לשימוש בתכשיר כלשהו.

  וחיידקיםוחיידקים  , נמטודות, נמטודותפטריותפטריות  להדברתלהדברת  תכשיריםתכשירים

 תכשירים מסחריים מר פעילחו

METHAM SODIUM מיועדים לחיטוי קרקע - אדירם/מתמור /אדוכם סופר /אדיגן סופר 

QUINOXYFEN קווין )בשילוב ח"פ של סקור(ענבר/אביר , 

FLUAZINAM )אוהיו, בנג'ו פורטה )בשילוב ח"פ של אקרובט 

PROCHLORAZ /ספורטק /מיראז' אוקטב 

PENCONAZOLE אורון /עומר /פנקוטו /אופיר 

CYPROCONAZOLE 
, אקנטו ח"פ של עמיסטאר( שילובפריורי אקסטרה )בסיפרו,  /צפריר /אקסטרה אטמי

 סטרובילורין חדש( -picoxystrobinפלוס )בשילוב 

FOSETHYL-AL פולפט( שילוב, גאוס אקסטרא )בדיינון אנרג'י )בשילוב ח"פ של דיינון(גאוס,  /אלייט 

DIMETHOMORPH 

 שילובקבריו )ב ,אצן /דיימונד/ספינקס /, אתלט)בשילוב מנקוזב( קרובטא
pyraclostrobin - )ספינקס סופרה/אודאון אקסטרה /ברקוד, אחד ממרכיבי הסיגנום 

 (ametoctradinאורבגו ) בשילוב עם  ,ח"פ של בראבו( שילוב)ב

TRIADIMENOL שביט /באיפידן 

CHLOROTHALONIL 

 קוסמוס, /תפוגן סופרברק /נוגל /זטניל /דקופל /דקוניל /ברבי/אודאון /בראבו
, הח"פ של רידומיל גולד( שילוב)ב /מטאל גולד, פוליו גולדח"פ של קנון( שילוב)ב

 ( cymoxanilבשילוב ) cזטניל , ח"פ של עמיסטאר( שילוב)ב קולונל/ קומודור

TETRACONAZOLE 
אנרג'י )בשילוב ח"פ של , אמרלד דומארק, דומארק קומבי )בשילוב עם גופרית(

 עמיסטאר(

PROPAMOCARB HCL 
, קונסנטו )בשילוב ח"פ ח"פ של אלייט( שילובדיינון אנרג'י )ב, תמנון /דותן /דיינון

    ח"פ חדש(FLUOPICOLIDE, אינפיניטו )בתוספת של סכיור(

CARBENDAZIM מכיל  בויסן, /דלסן( טופז thiophanate methyl ,החומר הופך בצמח לcarbendazim ) . 

SULPHUR 

 /סולפוזול /סולפולי /מיקרוטיול/גופרכל /גופרטיב /גופרביק/גופריתר /הליוגפרית
גפרית  קואלה/ סולי גופרית, /תיוביט /קומולוס /סופה /סולפולוק /סולפרון

 רק(,אדומח"פ של  שילוברק קומבי )באדומלאידוי, סולפקס )מגורען(, 
BENTHIAVALICARB- 

ISOPROPYL 
 לכשותית בגפן( , מיועדפולפן+ בון )+מנקוזב(, וינקר )ול

OXAMYL ויוה )ליישום בקרקע להדברת נמטודות( /ויידט 
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 תכשירים מסחריים מר פעילחו

FLUTRIAFOL טר(, מיקסבום )בשילוב ח"פ של עמיסאיתן /קוז'אק/חוסן 

ABAMECTIN (ליישום בקרקע להדברת נמטודותנמטוקס ) /טרוויגו 

FLUOPYRAM 
"פ של פוליקור(, לונה טרנקילטי )בשילוב ח"פ של   )בשילוב ח לונה אקספריאנס

 מיתוס(, וולום פריים )ליישום בקרקע להדברת נמטודות(

PENCYCURON טנגו )בשילוב ח"פ של עמיסטר(/קורוןפאנצ'ו /פנסיונר/מונטי /מומנטו /מונסרן , 

PYRIMETHANIL בתוספת  /פרדיקט /פירוס /וסתמי( אתוס, לונה טרנקיליטיFLUOPYRAM ח)פ חדש" 

MANCOZEB מנקוסטרסאנקוזב /טרידקס /מנקופלו /מנקוטל /מנקוזן /מנקודי /מנצידן , 

CYMOXANIL 

 Cמנקוזב(, זטניל  שילוב)ב סימוקסי טופ /צימוקלין /דרגופיקס /דראגו /מנקור
ללא ) סימוקסן /Xסימוק/סיני /סיימון/ויטן/ח"פ של בראבו(, קורזייט שילוב)ב

 (שילובים יםב, מחייתוספת פרוטקטנט

CAPTAN אורפאן )בשילוב ח"פ של פוליקור(קדט,  /מרקו /קפיטן /מרפאן 

CYFLUFENAMID )נץ, סידלי טופ )בשילןב ח"פ של סקור 

KRESOXIM METHYL ב ,קרוזו /ארדנט/סטרובי( שילובקוליס boscalid) , 

BOSCALID + 

PYRACLOSTROBIN 

 pyraclostrobin, קאבריו )ח"פ של סטרובי(+  boscalidקוליס ) ,בליס /סטנגה /סיגנום

 + ח"פ של אקרובט(

MYCLOBUTANIL דינוקפ הח"פ של קרטן( שילוב)ב שריף סופרראלי, /סיסטאן 

FENAMIDONE ח"פ של דיינון( שילובקונסנטו )ב ,מנקוזב(שילוב )ב סכיור 

FLUDIOXONIL 

סוואנה, //ל'(, סוויץ'גר' 230גר'/ל'(, סקולר ) 100)סאן רייז /פלאסיד /ואלס/סלסט
, קרוזר מקס )בשילוב ח"פ של אקטרה( מיועד לעיטוי זרעים, Cyprodinil)שילוב )ב

ח"פ של סקור וח"פ של אקטרה(, סנטרינו )בשילוב ח"פ של  בשילובסלסט טופ )
 לעיטוי זרעים.  -קונפידור ופוליקור(

DIFENOCONAZOLE 

 שילוב)ב סקופ /אורטיבה טופ ר,דיפקו /בוגירון /סקיפר /דיוידנד /סקוטר /סקור
, פטריוט/קווין )בשילוב ח"פ של אביר(, סידלי טופ )בשילוב ח"פ ח"פ של עמיסטר(

 , רגב )בשילוב עם שמן עץ התה(של נץ(

AZOXYSTROBIN 

אורטיבה טופ סטר,  /רוקסטאר /זאוס, דיינסטי /מירדור /עמירן /עמיעוז /עמיסטר
ח"פ של אטמי(,  שילוביורי אקסטרה )בח"פ של סקור(, פר בשילוב) סקופ/טופ

)בשילוב ח"פ של  דואט/אזימוט ראבו(,בח"פ של  שילוב)ב קולונל/קומודור
, ( boscalid, אמרלד אנרג'י )בשילוב ח"פ של דומארק(, פרימיום )בשילוב פוליקור(

   יקסבום )בשילוב ח"פ של חוסן(מ

POLYOXIN AL / 

POLYOXIN B 
 (, Bפרלין סופר ) /(B)פרלין  /(B) 10(, מילפן  ALר )אפול

TEBUCONAZOLE 

ח"פ של  שילוב)באופק /נתיבו ,טבוקול /פולירון /טיפקס /טולדו /אוריוס /פוליקור
, אורפן )בשילוב עם קפטן(, )בשילוב ח"פ של עמיסטר( דואט/אזימוט, פלינט(, 

לוב ח"פ (, אורפאן )בשי Cyprodinilוינטו )בשילוב ח"פ של נמרוד(, בנלוס )בשילוב 
 שילובלונה אקספריאנס )בשל מרפאן(, סנטרינו)בשילוב ח"פ של סלסט וקונפידור(, 

FLUOPYRAM )ח"פ חדש 

TRIFLOXYSTROBIN 
)בשילוב פאנטום, נתיבו/ אופק )בשילוב ח"פ של פוליקור(, דיסקברי  /פלינט

boscalid )   

1,3 DICHLOROPROPENE מיועדים לחיטוי קרקע - אגרוטל/, טלוןאגרוצלון /קונדור 

COPPER HYDROXIDE 
 /קוציד אופטי /צ'אמפ פלו /פרסול גר' /פרסול /צ'מפיון /פונגורן /בלו שילד /קוציד
 תמנע

POTASSIUM PHOSPHITE 
קוסמוס נחושת(,  בשילוב) /קלירוסהרקולס, קורדון /פוספירון /ניקון /קיפ /קנון
 ח"פ של בראבו( שילוב)ב

MANDIPROPAMID מנקוזב(, רבוס )בשילוב קריאל 

METALAXYL-M 

=MEFENOXAM, 

METALAXYL 

 /MZרודאו / MZ  רידומיל גולד ,רודאו /מטאליקה /רידומיל גולד נוזלי
מנקוזב(, אצילון גולד קומבי בשילוב ) דו רה מי /מילור /סדנומיל /מנקולקסיל

בשילוב ) )לטיפול בזרעים(, רידומיל גולד נחושת XLפולפאן(, אפרון  שילוב)ב
 טאל גולד )בשילוב ח"פ של בראבו(מ /פוליו גולד, נחושת(

IPRODIONE רודיון /רובראל 
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  אקריות וחרקיםאקריות וחרקים  להדברתלהדברת  תכשיריםתכשירים

 תכשירים מסחריים  חומר פעיל

SPIROMESIFEN אובליסק /אוברון 

CHLORFLUAZURON טורפדו /אטברון 

DINOTEFURAM סומו /איפון 

SPIRODICLOFEN אינדיגו/יספיד /רואנויד 

THIAMETHOXAM 
, סלסט טופ )בשילוב ח"פ של )בשילוב ח"פ של סלסט( קרוזר, קרוזר מקס/אקטרה

 סקור וסלסט(

FENBUTATIN OXIDE טונטו /טורק /בוטרקס /אקרימייט 

BACILLUS 

THURINGIENSIS 
 /סנטארי /פרוביט /דלפין/דיפל /בקטוספיין /ביטיון /טי פלוס-ביו/טי-ביו /ביוביט
 ארקוסט

THIACLOPRID סיס(, קלימרהדתיאדור, פרותאוס )בשילוב ח"פ של  /ביסקייה /קליפסו 

DELTAMETHRIN קליפסו( ח"פ של שילובקשת )לתברואה(, פרותאוס )ב /דלתא גרין /סיסד 

CHLORPYRIFOS 
רמסן  /)לטיפולי גזע( פנפוס /פירינקס /ספקטרום /דורפס /דור און /דורסבן /דורסן

 ()פתיון גרגרי

SUMMER OIL 
, EOS ,JMS, , נרותרנרולה, נרופז, ציטרונהלגונה, וירותר, לבנולה,  /ויטול /וירול
 דימול

ABAMECTIN 
 /ורטיגו /בקטין /ביומקטין /אקטינמור /אינוורט /אגרירון /אקרימקטין /ורטימק
 רומקטין,  /ורמוט /ורקוטל

CYANTRANILIPROLE (יישום בריסוסורימרק )ליישום בהגמעה(, אקסירל )ל 

PYRIPROXYFEN טריגון /קוברה /טייגר 

FLONICAMID דינמו /טיפיקי 

BIFENTHRIN 

תלתן,  /ביסקט/סיזר /סטרטר /סטארגרד /מקסגארד /אטלס /טלסטאר
אצטאסטאר )בשילוב ח"פ של מוספילן(, גריזלי מקס )בשילוב ח"פ של קונפידור 

 ורימון(

CYROMAZINE טרופר /טופגארד /טריגרד 

METHOMYL סטופ רו /מתומקס /מתוניט /90לאנט  /20 לאנט 

TEFLUBENZURON אקזיט )בשילוב ח"פ של פרוקליים(שונית /מוליט , 

ACETAMIPRID 
מוסקיטון, אצטאסטאר )בשילוב ח"פ של טלסטאר(,  /מפיסטו /מוספילן לריסוס

 קורמורן )בשילוב ח"פ של רימון(

AMITRAZ סמבה /מיטק 

MALATHION פיפאנון /יוןמלת 

LUFENURON 'בשילוב ח"פ של פרוקליים( /דיזלדנים/דורנים מירון,/מאצ'ו/צבר /מץ( 

METALDEHYDE להדברת חלזונותמיועדים   -קרקול /גו -אסקר /חסלזון /מתזון 

CYPERMETHRIN סיטרון /תרסיפ /שרפז /סיפרין /סימשופר /טיטאן /סימבוש 

ETOXAZOLE וב ח"פ של פלורמייט(ספיידר, ספיימייט )בשיל 

SPINETORAM )ספרטה סופר, ארמדה )בשילוב ח"פ של ראנר 

DIAFENTHIURON 500פוינטר  /500פניקס  /250פניקס  /בוננזה /500פגסוס  /250 פגסוס 

CHLORFENAPYR פוליס /פיראט 

BIFENAZATE דורמייט, ספיימייט )בשילוב ח"פ של  ספיידר( /פלוטו /פרדיסו /פלורמייט 

CYHEXATIN אל חלד/הדר /סופר לינטקס /אקריטל /פליקטרן 

EMAMECTIN BENZOATE 
)בשילוב ח"פ  /דורנים/דיזלדנים פרוקיל,/נוק אווט /דורקליים /פרפקט /פרוקליים
 , אקזיט )בשילוב ח"פ של מוליט(, מטרופולין )בשילוב ח"פ של ראנר( של מץ'(

IMIDACLOPRID 

לחיטוי ) גאצ'ו /אימקסי /קונפידנס /קוהינור /ודקודק /אינוורט /סייפ/קונפידור
טוטם )בשילוב האיזומר הפעיל שבקרטה(, גריזלי מקס)בשילוב ח"פ של ,זרעים(

 טלסטאר ורימון(, סנטרינו)בשילוב ח"פ של פוליקור וסלסט(
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 תכשירים מסחריים  חומר פעיל

CHLORANTRANILIPROLE )קורגן, דוריבו )בשילוב ח"פ של אקטרה(, אמפליגו )בשילוב ח"פ של קרטה 

METHOXYFENOZIDE ח"פ של ספרטה(, מטרופולין )בתוספת ח"פ של פרוקליים( שילובראנר, ארמדה )ב 

NOVALURON 
רימון סופרא, רימון פאסט )בשילוב ח"פ של טלסטאר(, קורמורן  /10רימון 

 )בשילוב ח"פ של מוספילן(, גריזלי מקס)בשילוב ח"פ של טלסטאר וקונפידור(

DIMETHOATE תואייטדימ /כחול רוגור 

 

  )לא כולל שילובים()לא כולל שילובים(  עשביםעשבים  להדברתלהדברת  תכשיריםתכשירים

 תכשירים מסחריים  חומר פעיל

CARFENTRAZONE ETHYL ספוטלייט /אור /אורורה 

BROMACIL הנטר /אורגן 

ALACHLOR סאנאכלור /אלאפל /אלאמור /אלאנקס 

MCPA מ-אל עשב/מ-אלבר 

OXYFLUORFEN+PROPYZAMIDE תבור /אמיר 

2,4-D AS AMINO SALT שרדול/די -אמינו /אמינופיליק / 720בר  /אמינובר 

BENTAZONE בנטון/בזנט /בזאגרן 

GLUFOSINATE AMMONIUM גלובוס /בסטון /ברנר /בומבה /בסט ביי /פאסטר /בסטה 

BROMOXYNIL ברומיתר /ברומוטריל /ברומינקס 

OXYFLUORFEN אוקסיגל /גלאון /גליגן /גליל /גול,  

TRICLOPYR BUTOTYL טריבל /גרלון 

MECOPROP-P אופטיקה /דופלוזן 

PARAQUAT סקאפול/דוקטלון )בשילוב דיקוואט(, ברן 

DIURON רקס /דוריאן /סאנדורון /דיוקרון /ורקסאדי 

FLORASULAM+FLUMETSULAM מכיל מונדיאל/דרבי( דרקולה ,FLORASULAM )בלבד 

THIDIAZURON+ DIURON יךתשל /סטריפטיז /דרופ אולטרא 
CLODINAFOP PROPARGYL+ 

CLOQUINTOCET-MEXYL 
 טיפטופ  /גן-טופ /אטופס /טופיק

TERBUTRYNE טרבוטרן/טרבוטרקס 

FLUOMETURON כותולינט /כותוגן 

LINURON אפאלון /לירון /לינור /לינורקס 

2,4-D ISO OCTYLESTER סאנאפן סופר  /לנטמול 

PENDIMETHALIN פנדיגן /לפנד /ספיריט /הרברה /סטומפ 

FLUROXYPYR טנדוס /פלאטון /טומהוק /סטרן 

CLETHODIM קולקט /חץ סופר /סלקט סופר 

METRIBUZIN מטרו /אפאצ'י /כרמל /פייטון /סנקור 

FOMESAFEN גמיש/ רילקס /פלקס 

DIFLUFENICAN שוהם /לגטו /פאלקון /קוורץ 

PROPYZAMIDE מגלן /פרומו /קרב 

GLYPHOSATE 
 /רונדומור/ טייפון  /טורנדו /גלייפוס /גלייפון /גלייפוגן /ופגאל/ ראונדאפ
 ראונדאפ מקס /רונדופז

DIQUAT קווט(אדוקטלון )בשילוב פאר דיקלון, /דיקוואל/רגלון , 

OXADIAZON סטאר /רונסטאר 

FLUROCHLORIDONE דקוטה /רייסר 

 


