מהד"ם IPMC

בררנות קוטלי חרקים לבוגרי הצרעה הטפילית  Aphelinus maliא"ט של כנימת הדם )עדכון (03/2012
)מקרא לדרוג רמת הפגיעה (1 :לא פוגע  harmlessפחות מ 30% -תמותה (2 ,פגיעה מועטה slightly
 31-79% harmfulתמותה (3 ,פגיעה בנונית  80-98% moderately harmfulתמותה (4 ,פוגע 99- harmful
 100%תמותה(.

הקבוצה
ואתר הפעולה

מנגנון
הפעולה

תכשיר וריכוז )(%

אימידן 0.2%
מעכבי
זרחנים אורגנים
אצטיל-כולין אימידן 0.02%
מערכת העצבים
אסטראז
כותניון 0.2%
כותניון 0.02%
לבאציד 0.1-0.001%
ספקטרום 0.1%
פירינקס 0.15-0.0015%
רוגור 0.1-0.01%
רוגור 0.001%
פגיעה בפעילות טלסטאר 0.075%
פירתרואידים
תעלות הנתרן טלסטאר 0.0075%
מערכת העצבים
טלסטאר 0.00075%
רופאסט 0.06%
רופאסט 0.006%
מוספילן 0.02%
נקשרים
ניאוניקוטנואידים
לרצפטורים של איפון 0.05%
)כלורוניקוטנילים(
אצטיל-כולין
קלאץ' 0.05%
מערכת העצבים
קליפסו 0.02%
טרייסר א0.06-0.006% .
 Spinosynsנקשרים
של
לרצפטורים
טרייסר א0.0006% .
מערכת העצבים
אצטיל-כולין
ספרטה 0.04-0.004%
ספרטה 0.0004%
 Avermectinsשפעול
מילבנוק 0.1%
תעלות הכלור
פרוקליים 0.05%
מערכת עצב-שריר
 Tetronic acidsמעכבי
מובנטו 0.1%
ביוסתיזה
מערכת הורמונלית של שומנים
 Chlorantranilproleפגיעה במנגנון
שחרור יוני
מערכת השרירים
סידן
מעכב סינתיזת מוליט 0.07%
מגחי"ם
מערכת הורמונלית כיטין

אנוידור 0.04%
קורגן 0.04%

שם גנרי

דרוג
הפגיעה
בבוגר צרעה
4
3
3

Phosmet
Azinphos-

2
4
3
4
4
2
4
3
2
3
2
2
3
3
1
4
1

methyl

Fenthion
Chlorpyrifos
Dimethoate
Bifenthrin

Acrinathrin
Acetamiprid
Dinotefuran
Clothinaidin
Tiacloprid
Spinosad

4
2
1
2
1

Milbemectin
Emamectin
Spirotetramat

1
1

Spirodiclofen
Rynaxypyr

1

Teflubenzuron

Spinetoram
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מהד"ם IPMC

בררנות קוטלי מחלות ותכשירי הזנה לבוגרי הצרעה הטפילית ) Aphelinus maliעדכון (03/2012
מקרא לדרוג רמת הפגיעה (1 :לא פוגע  harmlessפחות מ 30% -תמותה (2 ,פגיעה מועטה slightly
 31-79% harmfulתמותה (3 ,פגיעה בנונית  80-98% moderately harmfulתמותה (4 ,פוגע 99- harmful
 100%תמותה.
הקבוצה
קוטלי מחלות

תכשירי הזנה

תכשיר וריכוז )(%

דרוג הפגיעה
בבוגר צרעה

שם גנרי

מיקרוטיול 0.5%

2

מיקרוטיול 0.25%

1

מרפאן 0.25%

1

Captan

סקיפר 0.02%

1

Difenoconazole

קוצייד 0.25%

1

Copper Hydroxide

עלוומיד 1%

1

Low Bioret Urea

קלניט 1%

1

Calcium Nitrate

אבצאון 2%

1

Sulphur

Zinc Nitrate + Low Bioret Urea
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