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אינסגר קוטל את החרקים הרגישים לו על-ידי שיבוש תהליכי הגדילה, מניעת המעבר לדרגות התפתחות 

מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים. אינסגר פועל במגע ובבליעה. לתכשיר יש כושר תנועה 

טרנסלמינרית בצמח )אך הוא אינו סיסטמי(. אינסגר אינו פוגע באקריות טורפות ובצרעות טפילות ולכן 

הפרת המאזן הביולוגי מועטה יחסית. 

 

אינסגר רעיל לדגים ורעיל מאד לייצורים החיים במים, הקפד לא רעילות לדגים:
לזהם מקורות מים ע"י סחף או ע"י נגירה.

אינסגר רעיל לרימות הדבורים ולזחלי טוואי המשי. אין לרסס רעילות לדבורים:
על צמחים בשלב הפריחה, וזאת כדי למנוע זיהום של האבקה, 

אשר עלול לגרום לתמותה חלקית של רימות הדבורים.

כניסה מחדש לשטח 
המטופל: 

אין להיכנס לשטח שטופל עם התכשיר אלא לאחר התייבשות 
מוחלטת של התכשיר ע’’ג העלווה.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

שילובים: בתפוח ובאגס ניתן לשלב אינסגר עם מרפאן. כפוף להוראות, למגבלות ולאמצעי הזהירות 

המפורטים בתוויות שלהם.

הוראות שימוש: 

הריכוז מועד הטיפולהמזיקהגידול
)%(

נפח 
התרסיס 

)ל’/ד’(

טיפול 
אחרון לפני 
קטיף/בציר 

)ימים(

תפוח: בזנים 
המקדימים 

ללבלב 
)כדוגמת 

ענה(

מרס, בסמוך פרלטוריה
לבקיעת הביצים 

0.15*וחודש אח’’כ

 200-100
לפי גודל 

21העצים

אגס, תפוח 
למעט בזנים 

המקדימים 
ללבלב

במועד המומלץ פרלטוריה
לריסוס בשמן 

חורפי*
*0.15

 200-100
לפי גודל 

העצים

21

לפי לכידת עש התפוח
בוגרים במלכודות 

הפרומון**
0.1

200-150

בסף הנגיעות ליתוקולטיס
המומלץ לטיפול

0.025
100

בחודש מאי ועד סס הנמר
לגמר פעילות 

המזיק
0.1

200-150

פסילת אגס
האגס

במועד המומלץ 
לריסוס בשמן 

חורפי* ועד לגמר 
פעילות המזיק

*0.1

200-150

21

כנימת גפן
הפולווינריה

עם הופעת זחלים 
בדרגה 1 על שיחי 

הגפן
0.15

עד נגירה
8

* בדבר שילוב עם שמן חורפי או עם שמן קיצי בהתאם לצורך, יש להיוועץ במדריך ולהתעדכן עפ’’י 
המלצות עונתיות תקפות. בכל מקרה, עקב מיגוון סוגי השמנים יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה 

מצומצם בטרם שילוב אינסגר בשמנים חורפיים או בשמנים קיציים. 

** השימוש מוגבל למטעים בהם מוצבות מלכודות פרומון. להדברת דור ראשון מטפלים מהגיע 
העץ לשלב פקע ורוד, כאשר מוצאים לכידות במלכודות פרומון. הטיפול הבא עם הופעת דור חדש 
במלכודות. במטע הידוע כנגוע בעש התפוח או במטעים בהם נמצאה לכידה רבה של בוגרים לפני 

הופעת פקע ורוד, יש לטפל בתכשיר קוטל זחלים שבוע לאחר הטיפול באינסגר. ניתן לרסס אינסגר 
עד 3 פעמים בעונה בלבד. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 08/ה”צ/1917. מס’ או”ם: 3077. 

Insegar  / אינסגר  / انسيچار
Fenoxycarb 25% :גרגרים רחיפים , מכיל

קוטל חרקים בעצי פרי ובגפן

maayanb
bottom strip


