אוגדן תכשירים לבית ולגן

 NutriONEתמצית דשן  300ג'

 NutriONEדשן גרגירי  4ק"ג

תמצית דשן לצמחים ופרחים בריאים ובעלי עלווה עשירה
 ONE essenceהיא תערובת של תמציות צמחים עם מקרו ומיקרו
נוטריינטים מינרלים במתכונת אבקת גבישים מסיסים במים ,המרכזים
ב 300-גרם את מלוא העוצמה התזונתית של  1ליטר דשן סטנדרטי.
הוראות שימוש ב:ONE essence-
למזוג/לערבב במי ההשקיה או לפזר ישירות על למצע.
מינון:

מיקרו גרגירי  ONEמכילים תערובת של תמציות צמחים עם מקרו ומיקרו
נוטריינטים מינרליים המעודדים צמיחה מהירה ומאוזנת של כל סוגי
הצמחים ,עצים ושיחי ירק וגן ,עם כמות גדולה של פרחים ופירות.
שימוש במיקרו גרגירי ONE

דשן אקולוגי אקסטרה-מרוכז
מיועד לצמחי נוי ,גני ירק ועצי פרי

שימוש ראשוני
בתמיסה 20 :גרם (כף אחת) –
ב 3-ליטר מים
בעציץ 6 :גרם – עבור  20ס"מ עציץ

שימוש חוזר
בתמיסה 10 :גרם – ב 3-ליטר מים
בעציץ 3 :גרם – עבור  20ס"מ עציץ

מתי להשתמש בONE-
באביב – בקיץ  1מזיגה מדי  15ימים
בסתיו – בחורף  1מזיגה מדי  30ימים
הרכב הדשן:
דשן  \ CEדשן  ,)NPK (MgO, SO3) 10-10-10 (2-33תערובת עם
מיקרו-נוטריינטים
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דשן מיקרו גרגירים לכל סוגי הצמחים
מיועד לצמחי נוי ,גני ירק ועצי פרי

בגינה
חופן יד אחת =  50גרם/מ"ר
(עד  75גרם לצמח/שיח)

essence

בעציצים
קוטר העציץ:
כ 17-ס"מ 1 :כפית קטנה
כ 23-ס"מ 2 :כפיות קטנות

יש לפזר על פני המצע ולהשקות במים
מתי להשתמש במיקרו גרגירי ONE
מדי שבועיים
השימוש מומלץ בפרט בין חודשי מרץ לספטמבר
הרכב הדשן:
דשן  NPK 12-5-10תערובת עם ( - Feברזל) דשן CE
הרכב )N( :כולל  )N( ,12.0%אמוניאק  )N( ,1.0%שתנן )P2O5( .11.0%
מסיס בציטרט אמוניום נייטרלי  )K2O( ,5.0%מסיס במים )Fe( ,10.0%
כולל .2.0%
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 NutriONEדשן גרגירי  1ק"ג

 NutriONEנוזלי  1ליטר

מיקרו גרגירי  ONEמכילים תערובת של תמציות צמחים עם מקרו ומיקרו נוטריינטים
מינרליים המעודדים צמיחה מהירה ומאוזנת של כל סוגי הצמחים ,עצים שיחי ירק
וגן ,עם כמות גדולה של פרחים ופירות.
השימוש במיקרו גרגירי ONE

 NutriONEמכיל תערובת של תמציות צמחים ואצות Ascophyllum
 nodosumעם מקרו ומיקרו נוטריינטים מינרלים המעודדים צמיחה מהירה
ויציבה של צמחים עם פריחות נדיבות וממושכות.
מיועד לעצים ,שיחי ירק וגן ,פרחים וירקות.
הוראות שימוש בONE-
לנער לפני השימוש.
למזוג עם מי השקיה.

דשן מיקרו גרגירים לכל סוגי הצמחים
מיועד לצמחי נוי ,גני ירק ועצי פרי

בגינה
חופן יד אחת =  50גרם/מ"ר
(עד  75גרם לצמח/שיח)

בעציצים
קוטר העציץ:
כ 17-ס"מ 1 :כפית קטנה
כ 23-ס"מ 2 :כפיות קטנות

יש לפזר על פני המצע ולהשקות במים
מתי להשתמש במיקרו גרגירי ONE
מדי שבועיים
השימוש מומלץ בפרט בין חודשי מרץ לספטמבר
הרכב הדשן:
דשן  NPK 12-5-10תערובת עם ( - Feברזל) דשן .CE
הרכב )N( :כולל  )N( ,12.0%אמוניאק  )N( ,1.0%שתנן  )P2O5( .11.0%מסיס
בציטרט אמוניום נייטרלי  )K2O( ,5.0%מסיס במים  )Fe( ,10.0%כולל .2.0%
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דשן פרימיום נוזלי מרוכז לכל סוגי הצמחים
מיועד לצמחי נוי ,גני ירק ועצי פרי

מזיגה ראשונה
יש לדלל  2פקקים ( 60מ"ל)
ב 3-ליטרים של מים
ולהשקות

מזיגות המשך
יש לדלל  1פקק ( 30מ"ל)
ב 3-ליטרים של מים
ולהשקות

מתי להשתמש במיקרו גרגירי ONE
באביב – בקיץ  1מזיגה מדי  15ימים
בסתיו – בחורף  1מזיגה מדי  30ימים
הרכב הדשן:
דשן מינרלי בתרחיף  5.5-5-7.5עם מיקרו-אלמנטים

5

 NutriONEנוזלי  0.5ליטר

פרוסטרן – כילאט ברזל

 NutriONEמכיל תערובת של תמציות צמחים ואצות  Ascophyllum nodosumעם מקרו
ומיקרו נוטריינטים מינרלים המעודדים צמיחה מהירה ויציבה של צמחים עם פריחות נדיבות
וממושכות .מיועד לעצים ,שיחי ירק וגן ,פרחים וירקות
הוראות שימוש בONE-
לנער לפני השימוש.
למזוג עם מי השקיה.

פרוסטרן הינו מקור ברזל זמין לצמח ,המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור
בברזל המתבטא בכלורוזה בעלים ,בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח.
התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה .יישום לשורשים
יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא להיעלמות מהירה
יותר של סימני המחסור.
אופן היישום:
יש ליישם את התכשיר באביב ובקיץ ,בהתאם למין הגידול ,בעת השתילה
או לפני שהצמח מתחיל את שלב הגידול הווגטטיבי .היישום ייעשה ישירות
לקרקע או דרך מערכת ההשקיה .ביישום עלוותי ,אין צורך להצניע את
התכשיר באופן מיידי ע"י מערכת ההשקיה .ניתן להשקות תוך  24שעות.
ריכוז כילאט הברזל בתמיסת ההגמעה לא יעלה של ( 6%לא יותר מ–600
גרם תכשיר לכל  10ל' מים) .ביישום דרך מערכות טפטוף – יש להזריק את
התכשיר בשליש האחרון של ההשקיה .יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך,
בהתאם להמלצות המקצועיות.
הוראות שימוש:

דשן פרימיום נוזלי מרוכז לכל סוגי הצמחים
מיועד לצמחי נוי ,גני ירק ועצי פרי

מזיגה ראשונה
יש לדלל  2פקקים ( 60מ"ל)
ב 3-ליטרים של מים
ולהשקות

מזיגות המשך
יש לדלל  1פקק ( 30מ"ל)
ב 3-ליטרים של מים
ולהשקות

מתי להשתמש במיקרו גרגירי ONE
באביב – בקיץ  1מזיגה מדי  15ימים
בסתיו – בחורף  1מזיגה מדי  30ימים
הרכב הדשן:
דשן מינרלי בתרחיף  5.5-5-7.5עם מיקרו-אלמנטים

הגידול

המינון (ג')

עצי פרי

 10-20ג' לעץ (בהתאם לגודל העץ)

צמחים חד שנתיים ,ירקות ,צמחי נוי

 5-10ג' לצמח

27.2.19_Ferrostrene_100gram size: 14x18cm

גרגרים מסיסים

כילאט ברזל
לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל בעצי פרי,
בגפן ,בירקות ובאגוזי אדמה
מכיל 6% :ברזל בצורה של Fe-EDDHA
()ortho-ortho 4.8%

עדכון תווית02/19 :

66

לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל בעצי פרי ,בירקות ובצמחי נוי
באריזת :שקית  100ג' |  1ק"ג

 100גרם
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נוגרו – דשן אורני לצמחי בית וגן

מיועד לשימוש במשאבות דישון ובהשקייה ידנית
אריזות 1 :ליטר |  2ליטר |  10ליטר

נוגרו הינו דשן אורגני נוזלי המופק מגפת ענבים ,מסלק סוכר,
ומשאריות של צמחים .נוגרו מתאים לדישון עצי פרי ,ירקות,
צמחי תבלין ונוי .נוגרו זמין מיידית לצמח ,מעודד צימוח ופריחה,
מעודד קבלת פירות איכותיים ,מסייע להתאוששות הצמח
מתנאי עקה (קור ,יובש ,רטיבות יתר ,המלחה וכד') ,משפר את
רמת המיקרואורגניזמים המועילים בקרקע וגורם להורקת עלים.
הרכב הדשן:

8

היסוד

הרכב כללי ()%

היסוד

חנקן N

6

בורון

זרחן P

1

ברזל

אשלגן K

2

אבץ

גופרית

1.1

מנגן

סידן

0.5

נחושת

מגנזיום

0.2

מוליבדן

הרכב כללי (מ"ג/ק"ג) אופן היישום:
דישון באמצעות מערכת השקיה:
א .שפוך 1ליטר דשן נוגרו למכל הדישון ,הוסף  10ליטר מים וערבב היטב.
220
ב .ווסת את משאבת הדישון לשאיבה בריכוז  2( 0.2%סמ"ק מהתמיסה הראשונית לכל
155
 1ליטר מים) במשאבות פרופורציוניות.
ג .הזרק את תמיסת הדישון דרך משאבת דישון לתוך מערכת ההשקיה .חובת שימוש
34
במונע זרימה חוזרת ,במערכות משולבות עם מי שתיה.
יש להקפיד לערבב היטב את תמיסת הדשן המצויה במכל הדישון פעם ב 7-ימים ,לפני
20
השימוש ,או לחילופין להכין תמיסת דישון שמספיקה ל 7-ימים בלבד.
חשוב :יש להגביה את המסנן במכל הדישון כ 10-ס"מ מעל תחתית המכל.
6
דישון בהשקייה ידנית
(ע"י משפך  /מזלף) :הוסף  10סמ"ק נוגרו ל 1-ליטר מים .ערבב היטב והשקה.
1

ביופיש

דשן אורגני לצמחי בית וגן
המיועד לשימוש בריסוס עלוותי ובהשקייה ידנית
אריזות 0.5 :ליטר |  5ליטר
ביו פיש הינו דשן אורגני ,ידידותי לסביבה ,המופק מדגים ומשמש
לדישון צמחי נוי ,צמחי תבלין ,ירקות ,עצי פרי ופרחים אוהבי
חומציות (סחלבים קמליה ,אזליאה ,פוקסיה ,וכו').
ביו פיש זמין מיידית לצמח ,גורם להורקת עלים ,מעודד צימוח
פריחה וחנטה ,משפר את עמידות הצמחים למחלות ולמזיקים
וגורם להעלאת רמת המיקרואורגניזמים המועילים בקרקע.
אופן השימוש:
ניתן ליישם ביו פיש באמצעות השקיה ידנית  -מזלף/משפך
(יש למהול את הדשן במים ולהשקות) או בריסוס עלוותי.
 1פקק =  20סמ“ק
הרכב הדשן :NPK
סודות מקרו :חנקן  , 5% -זרחן  , 2% -אשלגן 2% -
יסודות מיקרו :מגנזיום ,מנגן ,אבץ ,בורון ,ברזל ועוד.
כמו-כן :ויטמינים וחומצות אמינו.

הגידול

בריסוס עלוותי
(סמ"ק לליטר)

בהשקייה ידנית
(סמ"ק לליטר)

תדירות בתקופת
השימוש

עצי פרי צעירים (עד  4שנים)

10

20

בתקופת הצמיחה
והפריחה  -אחת
לחודש

עצי פרי בוגרים

20

40

ירקות וצמחי תבלין

10

20

שיחים כגון יסמין ,ורד ,הדס,
היביסקוס וכדומה
קמליה ,אזליאה ,ביגוניה,
פוקסיה ,שרכים וסחלבים
צמחי בית

-

20

10

20

אחת ל -
 10 - 14יום
אחת
ל  14 -יום
אחת לחודש

-

20

אחת
ל  14 -יום
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קליגרין  -קוטל פטריות אורגני

קוטל פטריות למניעת מחלות בצמחי בית וגן ובירקות
אריזת  40 :ג'  +כפית דידה
מכיל(HCO3 80%) Potassium bicarbonate :
קליגרין הינו קוטל פטריות למניעת ולהדברת קימחון וקימחונית בצמחי בית ,בגן ובירקות :מלפפון,
עגבניה ,פלפל ותות שדה.
הכנת התכשיר:
מלא את כפית המדידה המצורפת בחומר התכשיר עד לקו החצי .שפוך את הכמות המדודה לתוך
מרסס עם  1ליטר מים ורסס על עלוות הצמחים כל  7-10ימים .רסס במרחק  1/2מטר מהצמח ,עם
כיוון הרוח
אופן היישום:
התחל לרסס מיד עם הופעת סימני המחלה .הריסוסים יימשכו במירווח של  7-5ימים ,כל עוד יש
פעילות של גורם המחלה .יש לדאוג להרטבה מלאה של העלווה.
הגידול

המחלה

הריכוז %

 1( 0.1גרם
מלפפון קימחון הדלועיים
ל–  1ליטר מים)
קימחונית
עגבניה
קימחונית
פלפל
קימחון תות
תות שדה
השדה

נפח התרסיס יישום אחרון
(ליטר ל–  10לפני קטיף
מ"ר)
(ימים)
1
3

דלפין קוטל מזיקים אורגני
מיועד לצמחי בית וגן ירקות גפן ואורן.
אריזת  30ג'  +כפית מדידה

מכילBacillus Thuringiensis :
 32,000יחידות בינלאומיות ( 53,000יחידות ספודופטרה) במ"ג תכשיר
של  Thuringiensis Bacillusתת-מין ,Kurstaki :סרוטייפ .3b ,3a
דלפין הינו קוטל חרקים ביולוגי ,המבוסס על רעלן המופרש ע"י חיידק ומיועד להדברת
זחלי עשים .זחלי העשים הרגישים לתכשיר נקטלים בתוך  3ימים ממועד הריסוס .ככל
שהזחלים צעירים יותר בעת היישום ,תוצאות ההדברה המושגות תהיינה טובות יותר.
הוראות שימוש:
הכנת התכשיר :מלא את כפית המדידה המצורפת בחומר התכשיר עד למילוי
מקסימלי .שפוך את הכמות המדודה לתוך מרסס עם  1ליטר מים ורסס על עלוות
הצמחים כל  7-10ימים.רסס במרחק  1/2מטר מהצמח ,עם כיוון הרוח

הגידול

המזיק

מועד הטיפול

המינון או הריכוז

גודל השטח המטופל

עגבנייה

פלוסיה

כרוב,
כרובית
גפן

עש הכרוב

החל מהבקיעה ומהופעת
הזחלים

 1.5גרם /ליטר מים

יספיק לכיסוי שטח של
 20מ"ר

אורן

10
10

 5גרם /ליטר מים

עש האשכול לאחר החנטה ,החל מהבקיעה  1גרם /ליטר מים יש לרסס לכיסוי מלא של
האשכולות
ומהופעת הזחלים
 0.75גרם /ליטר מים יש לרסס לכיסוי מלא של
מאמצע נובמבר ועד סוף
תהלוכן האורן
העצים
דצמבר ,עם בקיעת הזחלים

המירווח בין
הריסוסים
בהתאם להתחדשות
הנגיעות

יישום אחרון לפני אסיף/
קטיף /בציר (ימים)
3

אחת ל –  10ימים
ריסוס יחיד בעונה

11

הורמוריל  – 3אבקת השרשה

מיועד לצמחי בית וגן
אריזת 40 :ג'

הורמוריל  3הינו אבקת השרשה מוכנה לשימוש ,המיועדת להשרשת ייחורים
עשבוניים.
הוראות שימוש:
את הכמות הדרושה של התכשיר ,יש להעביר לכלי מתאים .בחר ייחורים בריאים
ויפים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בצמח ,שברצונך להשריש .חתוך את
הייחורים בעזרת סכין חדה ,ערפל את קצוות הייחור ,טבול את קצה הייחור
התחתון בהורמוריל  ,3סלק את עודף אבקת התכשיר ע"י ניעור הייחור לתוך
המכל ושתול במצע ההשרשה.
נבדק במגוון רחב של צמחים ופרחים בינהם :בגוניה ,קולאוס ,לנטנה ,סיגלית,
פיטוניה ,חרצית וורדים.
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הורמוריל  - 8אבקת השרשה
מיועד לעצים ושיחים בבית ובגן
אריזה 40 :ג'
מכילIndole Butyric Acid 0.8% :

הורמוריל  8הינו אבקת השרשה המשמשת להשרשת ייחורים מעוצים וחצי מעוצים קשיי
השרשה
הוראות שימוש:
את הכמות הדרושה של התכשיר יש להעביר לכלי מתאים .בחר ייחורים בריאים ויפים
בהתאם לסטנדרטים המקובלים בצמח שברצונך להשריש .חתוך את הייחורים בעזרת
סכין חדה ,ערפל את קצוות הייחור ,טבול את קצה הייחור התחתון בהורמוריל  ,8סלק את
עודף אבקת התכשיר ע"י ניעור הייחור לתוך המכל ושתול במצע ההשרשה.
נבדק במגוון רחב של צמחים וביניהם :אלון ,גיבסנית ,הדרים ,היביסקוס ,ורד ,זית ,יסמין,
פקאן ,פרח השעווה וציפורן.
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ריינקאפ  - 1000מלכודת משולבת פרומון לחדקונית הדקל

לונג לייף  -להארכת חיי הפרח הקטוף

מלכודת למשיכה ,ללכידה ולהדברה של חדקונית הדקל האדומה בתמר ובמיני דקל נוספים.
אריזת :מלכודת פלסטיק בצורת דלי  +נדיפית

הרכב הנדיפית:
כל מלכודת מכילה נדיפית אחת שעליה ספוחים:
 900מ"ג Nonanol – 5 – Methyl – 4 +
 100מ"ג Nonanone – 5 – Methyl – 4 +
תיאור המוצר:
מלכודת ריינקאפ  1000הינה מלכודת פלסטיק מוכנה לשימוש ,המיועדת
להפחתה של אוכלוסיית בוגרי חדקונית הדקל האדומה במטעי תמר
ומשתלבת במכלול האמצעים להפחתת נזקי החדקונית בתמר ובמיני
דקליים אחרים .המלכודת מורכבת משני חלקים עיקריים .1 :מכסה  +בסיס
תחתון ובו חורי כניסה .2 .נדיפית המכילה חומר משיכה :פרומון התקהלות,
שלו יכולה משיכה רבת עוצמה ובררנית לחדקונית הדקל האדומה .הפרטים
הבוגרים נמשכים לחומרי המשיכה שבמלכודת .לאחר שנכנסו דרך החורים
הם אינם מסוגלים לצאת וטובעים למוות במים שבתחתית המלכודת .המוצר
אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות .אינו פוגע בפרוקי
רגליים (חרקים ועכבישים) מועילים.
אופן התקנה ומיקום המלכודת:
יש להציב את המלכודות לפני הופעת המזיק ולהשאיר אותן בחלקה במשך
כל השנה .עם זאת אפשר לאסוף את המלכודות לפני הגיזום בחודשים
דצמבר וינואר ולהחזירן למקום בתום הגיזום .יש להדביק נדיפית אחת
בכל מלכודת על פנים המכסה בעזרת דבק דו צדדי ולמלא את בסיס הדלי
במים/במים עם סבון או במים עם מולסה עד לגובה חורי הכניסה .להדברת
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המשיכה יש לשים במלכודת חלקי תמר .לאחר מכן יש לפזר את המלכודות
באופן אחיד בחלקה באיזור מוצל ,רצוי שהן קבורות בחציין בקרקע עד לגובה
חורי הכניסה.המלכודת צריכה להיות ממוקמת במרחק של לפחות  50מטר
מעצי התמר .את הנדיפית במלכודת יש להחליף אחת לחודשיים.
הוראות שימוש:
הגידול
תמר ,מיני דקל נוספים

המזיק
חדקונית הדקל האדומה

מס' מלכודות לדונם
1

תכשירים לפרחים קטופים לשיפור איכותם ולהארכת חייהם.
לשוק הפרטי :קרטונית מהודרת  25יח' של  5ג' | צנצנת  200ג'  +כפית מדידה
לשוק המוסדי :שקית של  5ג' בתפזורת ( 1000יח' בקרטון) | דלי  2.5ק"ג
לונג-לייף הינו תמיסת הרוויה לשיפור האיכות ולהארכת חיי הפרח הקטוף באגרטל.
✓ משפר את קליטת המים של הפרחים באגרטל
✓ מכיל מזון לפרח הקטוף ומשפר את צבע הפרחים
✓ מעכב הזדקנות ,מונע נבילה של עלווה ופרחים
✓ מעכב התפתחות חיידקים בתמיסה ומונע ריקבון.
✓ שומר על תמיסה צלולה ונטולת ריח.
✓ התכשיר מיועד לחנויות פרחים ולשימוש ביתי.
אופן השימוש:
יש לבצע חתך אלכסוני חדש בגבעול הפרחים המיועדים לטיפול ולהעבירם לתמיסה
המכילה לונג-לייף בריכוז  .1%יש לשמור את הפרחים בטמפרטורה נמוכה מ  24 -מ''צ.
אין לחשוף את הפרחים למשבי רוח ו/או לקרינת שמש ישירה.
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מלכודת יריעה צהובה דביקה

ללכידת חרקים מעופפים במבנים סגורים ובשטחים פתוחים
אריזת גליל( 100X 18 :עם סכין חיתוך מוצמדת)
מלכודת יריעה צהובה דביקה הינה יריעת פלסטיק מצופה דבק ועטופה נייר לקילוף משני צידיה .חרקים
נמשכים לצבע הצהוב ,ונדבקים ליריעה המצופה דבק ,ללא יכולת להשתחרר מהדבק.
אופן היישום:
היריעה הצהובה הדביקה יכולה להיות מודבקת במיגוון רחב של משטחים כגון קירות ,עמודים ,לוחות,
או תלויה בין שני עמודים ,בין שני קירות ,בין שני עצים וכו'.
הוראות שימוש:
הוראות הדבקה על משטח :גזור את אורך הגיליון הדרוש לכיסוי המשטח שאליו הוא יודבק .קלף את
שכבת הנייר בהדרגה תוך הדבקה על פני המשטח ,מתח והחלק את היריעה תוך כדי הדבקה ,כדי
להבטיח כיסוי רחב ככל האפשר של המשטח .לאחר שהדבקת את היריעה על המשטח ,קלף את שכבת
הנייר בצד החשוף של היריעה.
תלייה בין שני עצמים
כאשר רוצים לתלות את היריעה בין שני עצמים ,יש לקלף את הנייר מהקצה האחד של היריעה ולהדביק
אותה לעצם האחד .לאחר מכן ,יש למתוח את היריעה לכיוון העצם האחר ולחתוך את האורך הדרוש .אז
לקלף את הנייר ולהצמיד אל העצם האחר .לאחר שהיריעה מתוחה ,ניתן לקלף את שאר הנייר משני צידי
היריעה ולחשוף את שני משטחי הדבק .אנו ממליצים כי המרחק בין שני העצמים לא יעלה על  4מטרים.
עדיף למתוח את היריעה בשעות החמות ביותר של היום כדי להשיג אורך מקסימלי.
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סרה טראפ  -מלכודת אורגנית למשיכה ולכידה של זבוב הפירות הים תיכוני
מלכודת סרה-טראפ נועדה להפחית את אוכלוסיית בוגרי זבוב הפירות הים
תיכוני בעצי פרי ,ומשתלבת במכלול האמצעים להפחתת הנזק מזבוב זה.
פעילות המתקן מבוססת על לכידה של המזיק וקטילתו ללא נוכחות חומרי
הדברה כלשהם בתוכו .הזבוב נמשך לנוזל המשיכה הנמצא בתוך המלכודת,
שהינו תוצר פירוק מיוחד של חלבונים ,המושך בצורה חזקה מאוד את זבוב
הפירות הים תיכוני.
אופן הפעולה של מלכודת סרה-טראפ:
חומר המשיכה מכיל תוצר פרוק
של חלבונים שמוצאם מבעלי
חיים .פעילותו הייחודית מושגת
על ידי התנדפותו באוויר בכל אזור
הגינה הביתית .הזבובים הבוגרים
ובמיוחד הנקבות נמשכים לחומר
שבמלכודת .הזבוב נכנס פנימה
דרך החורים ואינו מסוגל לצאת.
לאחר יום או יומיים של תעופה
בתוך המלכודת מתעייף הזבוב
וטובע בתוך נוזל המשיכה.
תכונות כלליות:
סרה-טראפ הוא מוצר אורגני,
תוצר של מיחזור חומרי טבע
שאינו מזהם את הסביבה
לחלוטין .חומר המשיכה מוכן

לשימוש ללא צורך בתוספים אחרים ואינו מכיל כל חומר
הדברה .המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר
שאריות על הפירות החומר אינו פוגע בפרוקי רגליים
(חרקים ועכבישים) מועילים .פיזור והתקנת המלכודות בגינה
יתבצעו לפחות  30ימים לפני תחילת המשיכה של המזיק לפרי במינים
השונים וזאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בחלקה.
מיני העצים

המזיק

הדרים (תפוז טבורי ,תפוז ניוהול,
זבוב
אשכולית לבנה ,זני קליפים),
הפירות
אפרסמון ,מנגו ,רימון ,תפוח ,אגס ,הים תיכוני
אפרסק ,נקטרינה ,משמש ,שזיף ,גפן

מס' מלכודות כמות נוזל
ל –  100מ"ר במלכודת
 600סמ"ק
 1מלכודת

מעקב:
פעילות תקינה של המלכודת לאורך זמן מותנית בהימצאות של נוזל משיכה
במלכודת .עפ"י הניסיון המעשי ,נוזל המשיכה מחזיק לפרק זמן של 4–2
חודשים ,בהתאם לתנאי מזג אוויר (טמפ’ ולחות) ולמיקום המלכודת על
העץ .באזורים החמים והיבשים מומלץ לבדוק את מצב הנוזל במלכודות
כבר  30יום לאחר ההתקנה וזאת עקב שיעור האידוי הרב.
התקנה ותליה של המלכודת:
 .1תלה את המלכודת בגובה של  1.5עד  2מטר מעל פני הקרקע על אחד
מהענפים הפנימיים של העץ ,רצוי באזור מוצל (כדי להפחית אידוי)
 .2לקראת התאדות מלאה של הנוזל ,החלף במלכודת חדשה .נתון זה
משתנה בהתאם לערכי ההתאדות באזורים השונים.
 .3אין לתלות על עץ יותר ממתקן לכידה אחד.
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אדוויון ג'ל  -פיתיון להדברת נמלים
אריזת  30ג' | אריזת  5ג'

אדוויון ג'ל לנמלים מקבוצת האוקסדיאזינים ,הינו פתיון מושך ,יעיל במיוחד
להדברת מגוון רחב של נמלים .יתרונו של התכשיר בכך ,שפעולת הקטילה
אינה מיידית .הנמלה נמשכת לפתיון ,אוכלת את הג'ל ,נושאת את הפתיון
המורעל לקן ,שם היא מרעילה את יתרת הנמלים ,נקטלת וגורמת לתמותה
של הקן.
יתרונות התכשיר:
◎ הדברה בטוחה ויעילה
◎ קל ונוח לשימוש
◎ ללא ריח
◎ אין צורך לפנות את הבית או להזיז רהיטים
◎ ללא ריסוס חומרים רעילים ושאיפתם
◎ מביא לפתרון שורש הבעיה .הנמלים אוכלים מהפתיון לוקחים אותו איתם
חזרה לקן ומדבירים אותו.
הוראות שימוש:
אדוויון ג'ל לנמלים מיועד לשימוש בשטחי מגורים ,במבני תעשיה ,באזורים
מסחריים וכדומה .ניתן להשתמש בתכשיר בתוך מבנים :מאחורי ותחת
מכשירים חשמליים ,לאורך קירות ופאנלים ,בארונות סביב צירים ומסילות,
בסדקים ובחריצים בקירות ,סביב כיורים ופחי אשפה וכדומה .מחוץ למבנים:
לאורך חלונות ,דלתות ,סמוך לעצים המשמשים מקום מחסה לנמלים
וכדומה .מטפלים בפיתיון במקומות שאליהם נוהגת הנמלה להגיע ,לאורך
נתיבי הנמלים ,סביב קיני נמלים ובמקומות המסתור שלהם .אין להשתמש
בתכשיר במקומות שבהם יש נגישות לילדים ולחיות מחמד .יש להחדיר את
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הפיתיון כ 1.5-ס"מ לתוך חריצים בקיר או ברצפה .חשוב לבחון את המקומות
בהם הוזרק הג'ל כדי לבדוק את רמת הצריכה ואת הצורך לחזור על טיפול.
הקפד להחזיר את מכסה המזרק למקומו בתום השימוש ,לשמירה על
צמיגות וטריות הג'ל.
מינון:
יש לפזר מספר נקודות קטנות "בגודל אפונה" ,בקוטר  3-5מ"מ כל אחת,
או להזריק פס רציף דק באורך  5ס"מ וברוחב  3מ"מ .יש לחזור על הטיפול
בהתאם לעוצמת הנגיעות.
מגבלות שימוש:
אין לטפל בפיתיון ג'ל במשטחים המשמשים להכנת מזון לאדם או לבע"ח
או באזורים שבהם יש מגע עם מזון גלוי .אין לטפל בפיתיון על משטחים
שבהם הטמפרטורה עולה על  ,C 50למניעת התמוססות הג'ל .אין לטפל
על משטח שטופל לפני כן בתרסיסי הדברה ולחילופין ,אין לטפל בתרסיסי
הדברה לאחר יישום הג'ל מאחר והריסוס יבטל את פעולת המשיכה של
הג'ל .אין לטפל במקומות הנשטפים דרך קבע במים.

אדוויון ג'ל – פיתיון להדברת תיקנים
אריזת  30ג' | אריזת  5ג'

אדוויון ג'ל לתיקנים מקבוצת האוקסדיאזינים ,הינו פתיון מושך ,יעיל במיוחד
להדברת מגוון רחב של תיקנים .יתרונו של התכשיר בכך ,שפעולת הקטילה
אינה מיידית .התיקן נמשך לפתיון ,אוכל את הג'ל ,נושא את הפתיון המורעל
למושבה ,שם הוא מרעיל את יתרת התיקנים ,נקטל וגורמת לתמותה של
המושבה.
יתרונות התכשיר:
◎ הדברה בטוחה ויעילה
◎ קל ונוח לשימוש
◎ ללא ריח
◎ אין צורך לפנות את הבית או להזיז רהיטים
◎ ללא ריסוס חומרים רעילים ושאיפתם
◎ מביא לפתרון שורש הבעיה .התיקנים אוכלים מהפתיון לוקחים אותו
איתם חזרה למושבה ומדבירים אותה.
הוראות שימוש:
אדוויון ג'ל תיקנים מיועד לשימוש בתוך מבנים או סביב מבנים .מטפלים
בפיתיון במקומות שאליהם נוהגים התיקנים להגיע ,או במקומות המסתור
שלהם בתוך מבנים כגון :בסדקים או חריצים המצויים במבנה לאורך קירות
או לאורך הרצפה ,מאחורי או מתחת למכשירים עומדים (מקרר ,תנור,
מדיח וכדומה) או רהיטים ,סביב כיורים או מצבורי אשפה .מחוץ למבנים:
ניתן להשתמש באדוויון ג'ל לאורך חלונות ,דלתות ,סמוך לעצים המשמשים
מקום מחסה לתיקנים וכדומה .אין להשתמש בתכשיר במקומות שבהם יש
נגישות לילדים ולחיות מחמד .הקפד להחזיר את מכסה המזרק למקומו בתום
השימוש ,לשמירה על צמיגות וטריות הג'ל.

המינון:
יש לפזר מספר נקודות קטנות (בקוטר  3מ"מ כל אחת) ,במקומות הרלוונטיים,
או להזריק פס רציף דק באורך  5ס"מ וברוחב  3מ"מ .חשוב לבחון את המקומות
בהם הוזרק הג'ל כדי לבדוק את רמת הצריכה ואת הצורך לחזור על טיפול.
מגבלות שימוש:
אין לטפל בפיתיון ג'ל במשטחים המשמשים להכנת מזון לאדם או לבע"ח או
באזורים שבהם יש מגע עם מזון גלוי .אין לטפל בפיתיון על משטחים שבהם
הטמפרטורה עולה על  ,C 50למניעת התמוססות הג'ל .אין לטפל על משטח
שטופל לפני כן בתרסיסי הדברה ולחילופין ,אין לטפל בתרסיסי הדברה לאחר
יישום הג'ל מאחר והריסוס יבטל את פעולת המשיכה של הג'ל .אין לטפל
במקומות הנשטפים דרך קבע במים.
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אדוויון לנמלת האש

פיתיון גרגירי להדברת נמלת האש הקטנה ונמלים אחרות
אריזת  250ג' | אריזת  1.5ק"ג

אדוויון הינו פיתיון גרגרי מקבוצת האוקסדיאזינים ,המיועד להדברת נמלים .ניתן
להשתמש באדוויון במדשאות פרטיות ,במגרשי גולף ,בגינות ציבוריות ,בפארקים,
באזורי תעשייה וכד' .אין ליישם בשטחים חקלאיים או בשטחי מרעה .הנמלים נושאות את
הפיתיון לקן ומזהמות את המושבה.
הוראות שימוש:
מתחילים לטפל עם הופעת סימני פעילות ראשונים של הנמלים .ניתן ליישם בכל שעות
היום אך יעילות מרבית תושג כאשר פעילות הנמלים בשיאה ,בדרך כלל כשטמפרטורת
הקרקע עולה מעל  15מ"צ .אין ליישם באזורים רטובים מטל ,מהשקיה או מגשם .מגע
עם מים כ  2-3 -שעות לאחר היישום ,עלול לפגום ביעילות הטיפול .במקרה כזה יש לחזור
על הטיפול כעבור כשבוע.
המינון:
בטיפול רחב :יש לפזר על כל השטח באופן אחיד בעזרת מפזרת במינון של  150גרם
לדונם ( 15גרם ל 100-מ"ר) .בטיפול חגורה :סביב קירות הבית ו/או החצר :מפזרים
כמות של  1.5גרם למטר רץ וברוחב  10ס"מ .יישום קן בודד :ע"י פיזור אחיד של 4
כפיות שטוחות של הגרגירים (בכמות של כ 15-גרם) ובמרחק מטר אחד מסביב לקן .אין
להפריע לפעילות הקן ואין לפזר את הגרגרים לפתח הקן.במידת הצורך ניתן לחזור על
הטיפול לאחר  12שבועות.
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אסקרגו – קוטל חלזונות

קוטל חלזונות בגן הירק ,בפרחים ,במטעים ,בגן הנוי ובשטחי בור
אריזת  250ג'
הוראות שימוש:
המינון

המזיק

הגידול

גן ירק ,פרחים ,מטעים,
גינות נוי ,שטחי בור

חלזונות

 1ק“ג/ד‘ (במקרה התקפה חזקה של
המזיק הגדל עד ל 1.25-ק“ג/ד‘)

אופן היישום:
פזר את הכופתיות באופן אחיד ביד (מוגנת בכפפת גומי) או באמצעות
כלי פיזור מכני .בגן הירק ,בפרחים ובגינות נוי :פזר בין השורות ומסביב
לצמחים .עצי פרי :פזר  25גרם מסביב לעץ .להדברת חלזונות הנודדים
מעשבי הבר אל הגידול החקלאי ,פזר רצועת מגן מסביב לחלקה.
בשטחי בור :פזר באופן אחיד על פני השטח.
אם יש צורך ,ניתן לחזור על הטיפול לאחר  3שבועות.
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חליפת הגנה Tyvek 500 Xpert
חליפת  Tyvek 500 Xpertהינה סרבל עם ברדס ומגן המהונדס בעיצוב
ארגונומי ייחודי .החליפה בעלת תפרים חיצוניים ואזורים אלסטיים המקלים
על תנועת המשתמש (מפרקי כף היד ,קרסוליים ,פנים ואגן) ונסגרת
באמצעות רוכסן וכנף.
החליפה מסוג  ,Type B-5ו Type B-6 -המגנה מפני חדירת אבקות ונוזלים
ואנטיסטטית משני הצדדים.
אודות לאריג ה  Tyvek 500 Xpertהחליפה מנדפת את הזיעה ועל כן
המשתמש לא מגיע לתעוקת חום.
בנוסף ,החליפה מגנה מפני פיצוץ ומספקת  98%הגנה מפני חלקיקים.
משקל הסרבל 45 :גרם למטר מרובע
טבלת המידות לפי גובה והיקף:
מידות
SM
MD
LG
XL
XXL
XXXL
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גובה (ס"מ)
170-162
176-168
182-174
188-180
194-186
200-192

היקף החזה (ס"מ)
92-84
100-92
108-100
116-108
124-116
132-124

דמנד Demand®CS
קוטל חרקים להדברת נמלים ותיקנים
תרחיף קפסולות

מכיל :חומר פעיל 100.1 :ג'/ל' (( Lambda-Cyhalothrin )9.71%למבדה סיהלותרין)
ממס עיקרי 93.2 :ג'/ל' (( Aromatic Hydrocarbon )8.96%ארומטיק הידרוקרבון)
דמנד הינו קוטל חרקים ,פירתרואיד סינטטי ,המיועד להדברה של נמלים ותיקנים
בריסוס בתוך מבנים ובשטח הפתוח .התכשיר מתאים לטיפול בבתי מגורים ,במבנים
ציבוריים ותעשייתיים כמו גם במבנים מסחריים.

המזיק
נמלים

תיקנים

למ
דבירים
בלבד

ריכוז התכשיר כמות תכשיר ל –  10ליטר מים
 *50-25 *0.5% - 0.25%סמ"ק

הוראות שימוש
בתוך הבית :יש לרסס בלחץ נמוך כטיפול נקודתי לתוך סדקים וחרכים ,סביב
חלונות ודלתות ומאחורי ארונות ,או לכל מקום המשמש כמסתור לנמלים .אין
לרסס לתוך חלל המבנה ,אלא בצורה מבוקרת על הרצפה ולאורך הקירות.
מחוץ לבית :יש לרסס בכל מקום המשמש כמסתור לנמלים .ניתן ליישם את
התכשיר בריסוס פס לאורך הקירות או המדרכות .מומלץ גם לרסס ישירות לאורך
שיירות נמלים ולתוך קיני נמלים.

 *50-25 *0.5% - 0.25%סמ"ק

בתוך הבית :יש לרסס בלחץ נמוך כטיפול נקודתי לתוך סדקים וחרכים ,בתוך
ארונות ,מאחורי רהיטים ולכל מקום המשמש כמסתור לתיקנים .אין לרסס לתוך
חלל המבנה ,אלא בצורה מבוקרת על הרצפה ולאורך הקירות.
מחוץ לבית :יש לרסס בכל מקום המשמש כמסתור לתיקנים .ניתן ליישם את
התכשיר בריסוס פס לאורך הקירות או המדרכות .מומלץ גם לרסס ישירות לבורות
ביוב שבהם מתרכזים תיקנים.

* הריכוז הגבוה מיועד לנגיעות גבוהה של המזיק .מספיק לכיסוי שטח של כ 200 -מ"ר בריסוס רציף.
כניסה מחדש :כניסה לאזור המרוסס תהיה לאחר ייבוש התכשיר ואוורור המקום ולא פחות משעה אחת לאחר הריסוס.
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צור קשר
כתובת המשרד:
מרכז מסחרי גבעת ברנר
טל' 08-6308000 :פקס08-6308001 :
כתובת למשלוח מכתבים:
מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת”ד  ,556קדרון 7079500
מחסן :רח' מבוא הספנים אשדוד
טל’ ,08-8533844 :פקס08-8572124 :
דוא”לinfoagro@gadotagro.com :
אתר אינטרנטwww.gadotagro.com :
מנהלת תחום בית גן ותברואה:
מיטל סולומון
משרד08-6308004 :
נייד052-4083967 :
meitals@gadotagro.com

