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קוטל אקריות, מנהרנים, פסילת האגס וזחלי עשים בירקות, 
בפרחים, בעצי פרי ובהדרים

אבמקטין מופק ממיקרואורגניזמים שוכני קרקע. התכשיר חודר לרקמות הצמח )טרנסלמינרי( ופועל 
בעיקר דרך מערכת העיכול, בעל פעילות נמוכה במגע. אבמקטין משפיע על מערכת העצבים של 

החרק באזור המקשר בין עצב לשריר. אבמקטין מגביר מוליכות ממברנות ליוני כלור באתרים בהם 
 .GABA המוליך העצבי הוא

התמותה חלה 7-4 ימים לאחר הריסוס. אין לרסס בשעות האור והחום.

החומר רעיל לדגים ולאורגניזמים מימיים אחרים, אל תזהם מקווי מים רעילות לדגים:
ומקורות מים כלשהם.

החומר רעיל לדבורים במגע ישיר, רסס רק בשעות שתאפשרנה התייבשות רעילות לדבורים:
טיפות התרסיס לפני התחלת פעילות הדבורים.

 מסוכן לבריאות )III(דרגת רעילות:

שילובים:  אין ליישם אקרימקטין בשילוב עם שמן לפחות חודש לאחר ריסוס עם התכשירים פולפאן 

או מרפאן.

הוראות שימוש: 

להדברת אקריות רסס כאשר יש סימנים ראשונים של אקריות בשטח. להדברת מנהרנים, טפל כאשר 

קיימת תעופת בוגרים או כאשר נראות מנהרות ראשונות או עקיצות ראשונות. במידת הצורך חזור על 

הטיפול. דאג לכיסוי טוב בתרסיס של כל חלקי הצמח. רסס את התכשיר בפומיות מתאימות ובנפחי 

תרסיס שיבטיחו כיסוי מלא של נוף הגידול. מנע רחף לגידולים שכנים, למאגרי מים ולבריכות דגים.

המינון המזיקהגידול

)סמ״ק/ד'( 

או הריכוז

יישום אחרון

לפני אסיף/

קטיף 

)ימים(

הערות

גיבסנית, 

ציפורן, 

לימוניום, 

ליזיאנטוס, 

פיטוספורום

אקרית אדומה

0.05% ,500

תוספת שמן 

אולטרה-פיין 1%, 

נפח תרסיס הנדרש 

לכיסוי נוף הצמחים 

לא פחות מ-50 

ל'/ד'.
ורד, גרברה, 

סולידגו, מגינית

אקרית אדומה
0.05% ,500

בוורד לא פחות 

מ-100 ל'/ד'.
מנהרן העורקים, גרברה, חרצית

מנהרן החממות
0.1% ,1000-

מנהרן העורקים, גיבסנית

1000, 0.1%מנהרן החממות
יש להוסיף שמן 

אולטרה-פיין בריכוז 
של 1%.

אקרית אדומה, חציל, עגבניה

אקרית החלודה 

של העגבניה

0.05% ,503

מנהרן העורקים, 

מנהרן החממות
0.1% ,603

מנהרן העורקים, תפוח אדמה

מנהרן החממות
0.1% ,607

503, 0.05%אקרית אדומהתות שדה
מלון, אבטיח, 

מלפפון

אקרית אדומה
0.05% ,507

יש להוסיף שמן 
אולטרה-פיין בריכוז 

של 1%.

המינון המזיקהגידול

)סמ״ק/ד'( 

או הריכוז

יישום אחרון

לפני אסיף/

קטיף 

)ימים(

הערות

פלפל, מנטה, 

פטרוזיליה

אקרית אדומה

0.05% ,503

אין לרסס בימים 

חמים שבהם צפויה 

טמפ' מעל 29 

מעלות.
אקרית האבוקדואבוקדו

0.05%7

יש להוסיף שמן 

אולטרה-פיין בריכוז 

של 1.75% .
עש האשכול, גפן

אקרית הפקע

0.075%7

יש לשלב אולטרה-

פיין בריכוז 0.5%. 

אין להוסיף אולטרה-

פיין לאחר שלב 

הפריחה.
פסילת האגס, אגס

אקרית אדומה

0.1%7

נפח תרסיס כנדרש 

לכיסוי הנוף, אך לא 

פחות מ-150 ל'/ד'. 

אין לשלב עם שמן 

מחשש לצריבות.
אקרית אירופית, תפוח

אקרית אדומה
0.1%7

הדרים

)פרדס צעיר 

והחלפת זן(

עש מנהרות 

0.03%ההדר

7

הריסוס יהיה בנפח 

תרסיס של 500-350 

ל'/ד'. יש להוסיף 

שמן אולטרה-פיין 

0.5% או שמן לבנולה 

. 0.5%

אקרית החלודה הדרים

של ההדר
0.03% ,130

הדרים – ריסוס 

עם רנדל

אקרית החלודה 

של ההדר
0.015%

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 01/ה"צ/1636

מס' או"ם: 2903

 Acrimectin  / אקרימקטין  / ٲکریمیكتین
Abamectin תרכיז מתחלב, מכיל: 18 גרם לליטר
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