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ויידט L10 הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הקרבמטים, המיועד להדברת חרקים ונמטודות. התכשיר חודר 

לגוף החרק או הנמטודה במגע ובבליעה וגורם לפגיעה במערכת העצבים, לשיתוק ולמוות. 

הגמעת התכשיר: מגמיעים ויידט בעזרת מזרק מדידה, בנפח תמיסה של 25 סמ״ק לכל שתיל, באזור 

הגמע  לשתיל/צמח.  בצמוד  הטפטפת  מיקום  לוודא  יש  בטפטוף.  ההשקיה  כדי  תוך  השורשים,  בית 

את התכשיר מיד לאחר הכנתו ולא יאוחר מ-4 שעות לאחר הכנת התמיסה. אין ליישם את התכשיר 

לשתילים הנמצאים במצב עקה. בקרקעות חוליות, פעילות התכשיר עלולה להתקצר כתוצאה מהדחה 

 L10 מהירה של התכשיר מאזור בית השורשים, ולכן מומלץ להימנע מהשקיה בעודף. את כמות ויידט

המומלצת לדונם, מחלקים באופן שווה למספר השתילים השתולים בדונם מטופטף. 

ויידט L10 הינו תכשיר רעיל מאוד. תוצאות קטלניות עלולות להיגרם אזהרות:
כתוצאה מבליעת החומר ו/או משאיפתו. לכן, נקוט אמצעי זהירות מרביים 
באחסון, בעת הכנת התרסיס ובזמן הריסוס. תכשיר זה מכיל מעכב אצטיל 
כולין אסטרז. אין להשתמש בתכשיר אם יש הנחיה רפואית לא לעבוד עם 

חומרים אלה.

עופות השוהים בשטחים מטופלים עלולים להיקטל.רעילות לעופות:

התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח בסביבה המימית.רעילות לדגים:

התכשיר רעיל לדבורים.רעילות לדבורים:

כניסה מחדש 
לשטח המטופל: 

הכניסה לשטח שרוסס במהלך 48 שעות לאחר הריסוס אפשרית אך ורק 
בבגדי מגן. המתן 10 שעות לפחות לאחר היישום בטרם כניסה לבתי צמיחה 

מטופלים.
בטרם כניסה, לבש בגדי מגן, חבוש מסיכה ואוורר היטב לארבע שעות 

לפחות מאדי התכשיר.

רעיל )II(דרגת רעילות:

הוראות שימוש:

1. טיפולי הגמעה להדברת נמטודות בירקות ובבננה:

א. נמטודת עפצים בירקות:

ויידט L10, יעיל במניעת נזקי נמטודות העפצים בירקות שתולים. היישום יהיה מדי שבועיים, החל ביום 

L10 גם כטיפול עוקב ומשלים  ויידט  השתילה, ובמשך 6-4 שבועות, סה’’כ 4-3 טיפולים. ניתן ליישם 

לאחר השתילה, ובמשך הגידול, בעקבות טיפולים באדיגן, או בנמקור, שניתנו לפני השתילה. פעילותו 

הנמטוצידית/נמטוסטטית של ויידט L10 היא בעיקר במגע. כדי לשמור על יציבות התכשיר ולמנוע את 

פירוקו המהיר בסביבה בסיסית, מומלץ להחמיץ את התמיסה ל-pH-6.0-5.5. החמצת מי ההשקיה 

הניתנים בטפטוף תתרום אף היא ליציבות התכשיר בקרקע, ולפעילות ממושכת ויעילה.

ב. נמטודה סלילנית בבננה:

בבננה מומלץ לבצע שני יישומים בראשית הקיץ ובסופו. יום לפני הטיפול רצוי להחמיץ את pH  הקרקע 

באזור בית השורשים עיי יישום של 10 ק’’ג/ד’ אמון גופרתי.

להדברת נמטודות  בהגמעה לקרקע בירקות ובבננה:

נפח המינוןהמזיקהגידול
התמיסה 
)סמ’’ק/

צמח(

יישום הערות
אחרון 

לפני קטיף 
)ימים(

נמטודות מלפפון
יוצרות 
עפצים

3 טיפולים של 1 
ל’/ד’ כ’’א החל 

ביום השתילה 
ומדי שבועיים, 
סה’’כ 3 ל’/ד’.

25 סמ’’ק 
לצמח 

בהגמעה 
באמצעות 

מזרק 
מדידה.

היישום בהגמעה 
באמצעית מזרק 

מדידה מתחת 
לטפטפת תוך כדי 

השקייה.

בטיפולי הגמעה 
להדברת נמטודות 

יוצרות עפצים 
יודברו באופן חלקי 

נם כנימות עלה, 
מנהרנים ותריפס 

הטבק על נוף 
הגידול.

במערכת מנותקת 
לחלוטין ממערכת 

מי השתייה, ביישום 
דרך הטפטוף, ויידט 

יינתן בהשקיה 
טכנית במנה של 5 

מ”ק/ד׳.

14

עגבנייה, 
חציל

4 טיפולים של 1 
ל’/ד’ כ’’א החל 

ביום השתילה 
ומדי שבועיים, 
סה’’כ 4 ל’/ד’.

21

נמטודות פלפל
יוצרות 
עפצים

4 טיפולים של 1 
ל’/ד’ כ’’א החל 

ביום השתילה 
ומדי שבועיים. 

סה”כ 4 ל’/ד’

21

בננה
במטע 

קיים

נמטודה 
סלילנית

5 ל’/ד’

45

להדברת נמטודות בגזר ביישום לקרקע:

המינוןהמזיקהגידול
)ל’/ד’(

יישום אחרון הערות
לפני אסיף 

)ימים(

נמטודות גזר
נודדות*

 **4-2

יש ליישם בסמוך לאחר הזריעה ועד 
10 ימים לאחריה. היישום בכלי הריסוס 

המקובלים בנפח תרסיס 40-25 ל/די. 
להפחתת רחף התרסיס יש לעבוד עם 

פומיות מניפה ובטיפות גדולות.יש להחמיץ 
pH ~6-5.5 -את התמיסה ל

90

* טיפול זה לא נועד להדברת נמטודות עפצים. 

** המינון הנמוך כאשר פוטנציאל הנגיעות בחלקה נמוך. ניתן לטפל בויידט כטיפול משלים על רקע 

טיפול מקדים בטלון או בתכשיר מתאם סודיום. 

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 08/ה”צ/1930. מס’ או”ם: 2992. 

Vydate L10  / ڤايديت /  L10 ויידט
Oxamyl תרכיז נוזלי, מכיל: 100 גרם בליטר

200 ליטרקוטל נמטודות בעגבנייה, בפלפל, בחציל, במלפפון, בגזר ובבננה
10

5 ליטרליטר
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