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™ Oxy�uorfen ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤¥∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Ï‚ÈÒ˜Â‡
™ Glyphosate IPA salt ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ¥∏∞ ÏÈÎÓ ≠ ÔÂÙÈÈË

Fluometuron ¯ËÈÏ· Ì¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ËÈÏÂ˙ÂÎ
™ Glufosinate ammonium ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ¯ËÒ‡Ù

Tri�uralin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ¥∏∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Ô¯ÂÏÙ
 Prometryn ¯ËÈÏ· Ì¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ≠ µ∞∞ ÔÂ¯ËÓÂ¯Ù

Propaquizafop ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ‚Â˘

‰˙ÂÎÏ ÏÂÊÙ˙ È¯È˘Î˙
∫ÌÈ˜¯Á ÈÏËÂ˜

∫˙ÂÈ¯ËÙ ÈÏËÂ˜

∫ÌÈ·˘Ú ÈÏËÂ˜

™ Bifenthrin  ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÒÏË‡
Imidacloprid ¯ËÈÏÏ Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÈÒ˜ÓÈ‡
™ Abamectin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∏ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÈË˜ÓÂÈ·

™ Pyriproxyfen ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ‚È¯Ë
 ™ Cypermethrin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÔÂ¯ËÈÒ

 ™ Diafenthiuron ¯ËÈÏ· ß¯‚ µ∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ µ∞∞ Ò˜ÈÙ
˘„Á ™ Acetamiprid ¯ËÈÏ· ß¯‚ ≤∞∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÂËÒÈÙÓ

™ Imidacloprid ¯ËÈÏÏ Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ „Â˜„Â˜
 Methomyl π∞• ∫ÏÈÎÓ ≠ π∞ ÙÂËÒ≠Â¯

™ Endosulfan ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≥µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÏÂ„ÂÈ˙

˘„Á ™ Azoxysrtobin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ÒÂ‡Ê
Tebuconazole ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ Â„ÏÂË

™ Difenoconazole ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤µ∞ ∫ÏÈÎÓ ≠ ¯ÙÈ˜Ò

˘Ó˘ ˙È· È·¯ÚÓ ˙¢‰Ê‡ ¨± ‰ÏÏÂÒ‰ ßÁ¯
www.tapazol.co.il  ∞≤≠ππ≤∂∞µ∞ ßÒ˜Ù ¨∞≤≠ππ≤∂∞¥∞ ßÏË
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