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בחממות,  הגדלים  ובירקות  בפרחים  קורים  אקריות  להדברת  המיועד  אקריות  קוטל  הינו  פלורמייט 

בבתי רשת ובשטח הפתוח וכן להדברת אקרית צהובה ואקרית אירופית בעצי פרי. פלורמייט משתייך 

בגוף  נקלט  פלורמייט  האקריות.  העצבים של  במערכת  פעולתו  אתר   .Carbazate הכימית  לקבוצה 

פלורמייט ניתן ליישום בכלי  האקרית במגע וקוטל במהירות יחסית את הדרגות הנעות של האקרית. 

וחדירה מירבית אל הנוף הסבוך. אין לרסס  כיסוי מלא של העלווה  הריסוס המומלצים, המאפשרים 

את התכשיר בנפחי תרסיס נמוכים. כדי להפחית את הסיכון לפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של 

ריסוסים חלופיים בתכשירים המורשים לכך ובמירווחי הריסוס המומלצים. כמו כן יש להגביל את מספר 

הריסוסים בפלורמייט לשני טיפולים בעונה בלבד. לעניין זה, 2 יישומים עוקבים בפלורמייט במירווח של 

פחות מ - 7 ימים נחשבים לטיפול יחיד בתכנית ההדברה. בעקבות טיפול בפלורמייט יבואו במעקובת 

והוא  מועילים  ולחרקים  טורפות  לאקריות  נמוכה  רעילות  לפלורמייט  אחרים.  חלופיים  טיפולים  שני 

 .)IPM( מתאים לריסוס בתכנית של הדברה משולבת

התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים.רעילות לדגים:

במינונים המומלצים ובשיטות היישום המומלצותרעילות לדבורים:
פלורמייט אינו רעיל לדבורים.

 12 שעות לאחר סיום הריסוס.כניסה מחדש לשטח המטופל: 

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

פלורמייט נבדק ונמצא בטוח בשילוב עם התכשירים הבאים: ורד: BB-5, ציפורן: ספיידר,  שילובים: 

טריגרד,  סייפן:   טריגרד,  טריגרד, חמנית:  גיבסנית:  טריגרד,  אוואנט,  א”ר,  רובראל  אופיר,  סולידגו: 

חרצית: אוואנט, עגבניה: מיתוס, סקור, פולאר, קליפמן, שביט, אוואנט, אוויסקט, אפולו, מץ’, ספיידר, 

פגסוס 250, חציל: ספיידר, פלפל: אופיר, פולאר, שביט, אוואנט, אוויסקט, ורטימק, טלסטאר, מץ’, 

בהתחשב  זאת  עם  ספיידר.  מלון:  ספיידר,  אבטיח:  פיראט,  ספיידר,  מלפפון:   ,250 פגסוס  ספיידר, 

בתנאים המיוחדים באזורים השונים ובמיגוון שיטות הגידול, חובה על המשתמש לבצע בדיקת כושר 

השתלבות ובטיחות מקדימה בקנה מידה מצומצם, לפני ביצוע הריסוס המשקי.

הוראות שימוש:
נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש.

המינון או הריכוז ונפח המזיקהגידול
התרסיס

יישום אחרון לפני הערות
אסיף/ קטיף )ימים(

פרחים:*
ורד, ציפורן, 

סולידגו,
אסטר, 

צלוזיה, 
לוע-ארי, 
גיבסנית, 

חמנית,
סייפן, 
חרצית

אקרית 
אדומה
50 - 75 סמ״ק/ד׳ בנפחמצויה 

תרסיס של 50 עד 100ל/ד׳ 
או 0.05%-0.075% בנפח 
תרסיס גבוה מ- 100 ל/די.
המינון או הריכוז הנמוך
מומלצים ברמת נגיעות

התחלתית נמוכה או
כאשר נדרשים שני

יישומים עוקבים בתכשיר.

יש להתחיל 
בריסוסים בסף 

נגיעות נמוך 
מיד עם הופעת 

האקריות 
בחלקה.

בגידולים בהם
העלווה צפופה 
או במקרים של

נגיעות קשה 
ושילוב דורות 

של המזיק 
יש לחזור על 
הטיפול שנית 
כעבור 7 ימים.

מאחר והתכשיר
אינו סיסטמי 

יש לרסס בנפח 
תרסיס שיבטיח 
כיסוי מלא של 

העלווה וחדירה 
אל נוף

הצמחים 
המרוססים.

אין לרסס
פלורמייט יותר

מפעמיים 
בעונה.

-

אספרגוס 
וריגטוס

אקרית 
האספרג

ירקות:
עגבניה, 

פלפל, 
חציל,

מלפפון, 
אבטיח

אקרית 
אדומה
מצויה 

50 סמ’’ק/ד’ בנפח תרסיס 
של 50 עד 100 ל/ד׳ או 

0.05% בנפח תרסיס גבוה 
מ-100 ל/ד’.

3

7מלון

3תות שדה

בצל ירוק

7
כרפס עלים

צמחי 
תבלין**

אקרית תפוח, אגס
אירופית, 

אקרית 
צהובה

0.06% בנפח תרסיס של 
100-200 ל’/ד’ בהתאם 

לגובה העצים

15

שזיף, 
נקטרינה

אקרית 
צהובה

14

למבדה,  פריסקו, סשה,  נובלס,  אינדיקה,  רוזה  טנגו,  פינק  כרמן,  ורד:  זני הפרחים:  רשימת  *פירוט 

וירג’יניה,  אנה  רוז,  בל  מג’יק,  בלק  רוול,  גייט,  גולדן  סובניר,  מורק,  טיניקה,  ניקול,  באלט,  אספריט, 

לאונידס, בלק בקרה, ציפורן: ווייט דונה, טוארג, ליני, פמלה, לילה, טונדרה, מאלאגה, דונטלו, סולידגו: 

וייט, כחול שוליים,  טרה, אסטר: קזבלנקה, סאן קרלו, סאן פלאם, סאן גאל, סאן טאי, דיאנה, קינג 

פרפל, צלוזיה: צ׳יף, לוע ארי: פוטומק, וינטר לבן, גיבסנית: מיליון סטארס, פרפקטה, בלנקה נוויס, 

חמנית: אורית, ירושלים, סייפן: אמסטרדם, חרצית: קלבריה, רייגן, היי-פייב, ריי-וינר, יוקו אונו, אלן ואן 

לאנגן, ביאריץ, בובי, טרהמטיק, דרורה, ריי-פוקוס, רמיקס, שינה, ציקס, בלינדה, דרמטיק, רד ביוטי, 

אלגרו אורנג’, ריפיקוס רד, בניג’ולינג, בריז, קלסיק.

**פירוט צמחי התבלין: עירית, גד השדה )כוסברה(, פטרוזיליה, שמיר, רוקולה, ריחן )בזיל(, טרגון, 

נענע )מנטה(, מרווה,  קורנית, רוזמרין.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 02/ה”צ/1683. מס’ או”ם: 3082.

Floramite  / פלורמייט  / فلورامايت
Bifenazate תרכיז רחיף, מכיל: 240 גרם בליטר 

קוטל אקריות בפרחים, בירקות ובעצי פרי
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