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מזיקי
אקרית אדומה גורמת להתייבשות העלי ויכולה ג לאכלס את הפרי ולגרו לשינוי צבעו ,במיוחד בזני בעלי צבע
כהה .כדי למנוע נזק מומל' לטפל ע גילוי המזיק .הדברה :פגסוס .תכשיר פניקס מותר לשימוש רק בשדה גלוי.
כנימות עלה גורמות לצמח נזק ישיר ,מדכאות את הצימוח ומפרישות טל דבש דביק ,שעליו מתיישבות פטריות
פייחת ומכער את הפרי .בנוס) המזיק מעביר מספר ווירוסי ,.החשוב מבניה וירוס הצוקיני .ZYMV
הדברה :הגמעת תכשירי אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( ,ריסוס בתכשירי טיפיקי ,לאנט ,מלתיו  ,סבו זהר
.LQ 215
כנימת עש הטבק היא הווקטור האחראי להעברת מספר וירוסי בגידול החשוב מבניה הצהבת העלי וקיפול
עלי הקישוא .SLCV
הדברה :מכאנית  חיפוי קרקע בפלסטיק צהובחו יעיל בחודשי החמי ,צבע צהוב מוש ,את כנימת עש הטבק
ובעת נחיתתה על פלסטיק היא לא מצליחה להתרומ ונשרפת מהחו .כיסוי אגריל או רשת חרקי  50מש ומעלה
מגני על הגידול מפני התקפת בוגרי של כנימות עש הטבק וכנימות עלה.
כימית  בתחילת העונה יעילות של הגמעת תכשיר אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( במינו  100סמ"ק
לדונ תהיה גבוהה ביותר .במהל ,העונה ישנו חשש שהמזיק יפתח עמידות לטיפול בתכשירי אימידקלופריד ,וכדאי
לטפל בתכשירי אחרי .תכשירי נוספי :אוברו  ,אויסקט ,איפו  ,אצטאסטאר ,אצטאפלוס ,אקטרה ,אקסירל,
ביסקייה/קליפסו ,ורימרק ,דסיס ,תכשירי סיפרמטרי )סימבוש ודומיו( ,מובנטו ,מוספיל /מפיסטו,
מטרונו/רקויא ,פגסוס ,זהר  .LQ 215יש להביא בחשבו את הדחייה האפשרית של הדבורי מתכשירי ההדברה
ולהתייע' ע הח"מ.
זחלי עשי לילה :פרודניה ,לפיגמה הליוטיס ,פלוסיה .בדר ,כלל אינ מהווי בעיה.
הדברה :אטברו  ,אלסיסטי  ,תכשירי מתומיל )לאנט ודומיו( ,דסיס ,תכשירי סיפרמטרי )טיטא ודומיו(.
זבוב הדלועיי )דאקוס( :המזיק פוגע בפירות משלב החנטה ובמהל ,כל שלבי התפתחות הפרי .להדברה יש להיווע'
ע המדרי.,

מחלות
קימחו  :המחלה מופיעה בדר ,כלל בספטמבר ומתפתחת היטב .א לא נית טיפול בגידול הקישוא ,מסוגלת
המחלה לשרו) את הגידול ולגרו לאובד יבול .יש לטפל בתדירות פע ב  710ימי בתכשירי מקבוצות כימיות
שונות לסירוגי  ,על מנת שלא לעודד התפתחות עמידות לחומרי בפטרייה.
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הדברה :תכשירי גופרית יעילי מאוד ,אבל לא לריסוס בטמפרטורה הגבוהה מ  32 Cאו נמוכה מ  .14 Cתכשירי
פנקונזול )אופיר ודומיו( ,אינדר ,אקוג סיסטא /סיסטא  ,באיפיד /שביט ,דומרק ,דומרק קומבי ,וקטרה ,וויוואנדו,
מור  ,NOPנימרוד ,נ' ,שמ נימטול ,סטרובי ,סיגנו ,סרניד ,קוליס ,ראלי ,שרי) סופר ,שמ .JMS
מחלות לחות )קישיונה גדולה ובוטריטיס( :למניעה יש להקפיד על איוורור.
קשיוניה גדולה :הפטרייה תוקפת את הגידול בדר ,כלל בחור) תחילת אביב בלחות גבוהה.
הדברה :בויס /דלס  ,בנלוס ,טופז ,סאוונה ,סווי'/טא''/סוואנה ,סיגנו ,רובראל/רודיו .
בוטריטיס מתפתח היטב בתנאי חור) ותחילת אביב בלחות יחסית גבוהה.
הדברה :סאוונה/סווי''/טא'' ,סיגנו ,סרנייד ,רובראל/רודיו .
בהצלחה!!!
כל ההמלצות הכלולות בפרסו זה ה בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנקוט מנהג זהירות.
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