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תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע ישיר והן באמצעות פאזה גזית. תיוביט משווק בתוארית 

ובמהירות במי התרסיס. חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית  של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות 

הגרגרית מאפשרים פיזור מיטבי על העלווה ועל הפירות באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים 

לריסוס בתוכנית של הדברה משולבת )IPM(, בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע. 

בדלועיים,  שדה,  בתות  קימחון  וכן  ובעגבנייה  בפלפל  קימחונית  מדביר  תיוביט  קימחונות:  הדברה 

בנקטרינה ובגפן. להדברת קימחונות מרססים מיד עם הופעת סימני מחלה ראשונים על העלווה ועל 

הפירות וממשיכים לרסס מדי שבוע או ככל הנדרש בתוכנית ריסוסים חלופיים. 

החלודה  אקרית  של  הנעות  הדרגות  את  קוטל  תיוביט  ובעגבנייה:  בהדרים  חלודה  אקרית  הדברת 

לתוכנית  בהתאם  לכך  שנקבע  במועד  בתווית,  המפורטים  בזנים  לשימוש  ומיועד  ובעגבנייה  בהדרים 

ההדברה המומלצת ע''י משרד החקלאות והוועדות המקצועיות. 

חשוב: אין לרסס בשעות החמות או כשצפויים להתפתח תנאי שרב, או במקרה שצפוי לרדת גשם. 

בטמפרטורות נמוכות מ- 14 מ''צ, יעילות התכשיר נמוכה. 

רעילות לדגים 
ולדבורים : 

אינו רעיל לדגים ולדבורים.

כניסה מחדש לשטח 
המטופל:

אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 24 שעות 
מריסוס.

מסוכן )IV(דרגת רעילות: 

ובמבנים.  פתוח  בשטח  בשימוש  המקובלים  ההדברה  תכשירי  מרבית  עם  משתלב  תיוביט  שילובים: 

בהתחשב במיגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במיגוון זנים ושיטות גידול, על המגדל 

יש  בכל מקרה של שילוב  נרחב.  יישום משקי  לפני  בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן  לבצע 

להכניס תיוביט ראשון למכל המרסס. אין לשלב תיוביט בתכשירים אלקליים )בסיסיים( כגון מרק בורדו 

וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים. יתרה מזאת, על פי המלצת היצרן, בירקות 

יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס תיוביט ולהיפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 

21 יום לפחות.

אופן היישום: תיוביט ניתן לריסוס בשטח הגלוי ובשטח החסוי, במרסס מפוח או במרסס רובים בנפחי 

יש  הצימוח  ובסבך  העלים  של  התחתון  בחלק  גם  מיטבי  כיסוי  להשיג  כדי  אך  המומלצים.  התרסיס 

כתמי  להותיר  עלול  תיוביט  ובמערפלים.  נמוך  בנפח  לרסס  אין  במרסס מפוח.  להעדיף את השימוש 

לכלוך חיצוניים על העלווה ועל הפרי.

הוראות שימוש: 

המינון המחלההגידול
או 

הריכוז*

נפח 
התרסיס 
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יישום אחרון 
לפני קטיף / 
בציר )ימים(

הערות

עגבנייה למאכל 
בהדליה בשטח הגלוי 
והחסוי מהזנים: 819, 

 ,1402, 906, 870
נסיכה, שרי 1335

קימחונית,
 אקרית 
החלודה 

של 
העגבנייה

-0.5%
1.0%

 100-50
ל’/ד’

3

מרססים עם 
הופעת הנגיעות 

וממשיכים 
לרסס מדי 

שבוע בתוכנית 
של ריסוסים 

חלופיים. הקפד 
לא לרסס 

בימים חמים או 
כשצפויים תנאי 

שרב.

עגבנייה למאכל 
ולתעשייה בגידול 

משתרע בשטח הגלוי 
והחסוי מהזנים: 

 AB-8 ,4303, 9176
 9665 ,9557 ,3155

,9382 3060

 300
ג’/ד’

 40-30
ל’/ד’

פלפל מהזנים: 
אוהד, קליבר, 

קריזמה, מנטה, 
4408, מאור

קימחונית
-0.5%
1.0%

 100-50
ל’/ד’
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או 

הריכוז*

נפח 
התרסיס 

**

יישום אחרון 
לפני קטיף / 
בציר )ימים(

הערות

1% קימחוניתחציל 1726 )קלסיק(
400-(
 800

ג’/ד’( 
בהתאם 
לעוצמת 
הנגיעות

 80-40
ל’/ד’ 

בהתאם 
לגודל 
הנוף, 

במרסס 
רובים או 
במרסס 
מפוח.

3

מרססים עם 
הופעת הנגיעות 

וממשיכים 
לרסס מדי 

שבוע בתוכנית 
של ריסוסים 

חלופיים. הקפד 
לא לרסס 

בימים חמים או 
כשצפויים תנאי 

שרב.
תות שדה : 328 

)תמר(, 329 )יעל(, 
חרות, 543

300-200 קימחון
ג’/ד’

 50-30
ל’/ד’

אבטיח : 8003, 
 ,313 ,5244 ,1262
740, 616, קרימזון

200-100 קימחון
ג’/ד’

 50-30
ל’/ד’

מלון: 6004, אופיר, 
6407, דלנו, 6402, 

מגנטה

 300-200
ג’/ד’

קישוא: ארליקה, 
413, צוק

 300-200
ג’/ד’

גפן יין : קריניאן, 
סוביניון בלאנק

קימחון
0.5%

 200-100
ל’/ד’ עד 

נגירה

נקטרינה: רד רובי, 
,RC-338

 W-835, סנו קווין, 
 ,192 ,515 ,320ee

קווין ג’אינט

קימחון

0.5%

 200-100
ל’/ד’ 

במרסס 
מפוח 

בטיפות 
קטנות

אין לרסס בזמן 
פריחה. אין 

לרסס בטמפ’ 
מעל 28 מ’’צ, 
אין לרסס עד 

נגירה.

הדרים : אשכולית 
לבנה, פומלו, 

פומלית, טבורי 
)ניו הול, ליין 

לייט, וושינגטון( 
ולנסיה, שמוטי, 

לימון, סצומה, 
ראשון, נובה, 

מינאולה+וינולה, 
מיכל, אורה, אור, 

מור, מירב, מורקוט, 
טופז.

אקרית 
החלודה 

של ההדר

-0.5% 
0.75%

במרסס 
מפוח: 

 500-300
ל’/ד’ 

בהתאם 
לגודל 
העץ

מועד ההדברה 
כמפורט 
בתוכנית 

ההדברה של 
אקרית החלודה 

בפרדס. אין 
לשלב בשמן 

כמפורט בסעיף 
שילובים.

ברובים או 
ברנדל עד 

נגירה

*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה ברמת נגיעות גבוהה. 

לשיטת  הנוף,  לגובה  בהתאם  והפירות,  העלווה  של  נאות  כיסוי  שיבטיח  תרסיס  בנפח  לרסס  **יש 

הריסוס ולמיקום הפגע. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 03/ה"צ/1776. 

רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 05 /ה"צ/ 7311

מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP מס': 11003

מס' או"ם: לא מסווג. 

Thiovit JET  / תיוביט  / تيوڤيت
Sulfur 80% :גרגרים רחיפים, מכיל

קוטל פטריות להדברת קימחונית בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה 
2.5 ק״גבעגבנייה, קימחון בתות שדה, בדלועיים, בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים
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