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 חשוב!

)לגבי  תכשירמפורט בתווית הכפי ש ,ההדברה יעל החקלאי לשים לב להרשאות ולתנאי השימוש בחומר .1

)לגבי המותרים לשימוש בארץ היעד תכשירי ההדברה המעודכנת של  הרשימול ,השיווק לשוק המקומי(

המועד  לפני קטיף. ימי המתנה את ת גםפרטמו ו,היצואן ובאחריותלחקלאי על ידי  הנמסרתימה רש ,יצוא(

  ליצוא.גם  מתאיםואינו בהכרח  ,מקומיהשוק פרי המשווק לל מיועד ,האחרון לקטיף הרשום בתווית התכשיר

 עמידות של הפגעים. יתוחפכדי למנוע  ,שונותכימיות ממשפחות יש לטפל לחילופין בתכשירי הדברה  .2

 באמצעותבהדברה משולבת  שנוקטיםדבש( או דבורי חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה )בומבוס או  .3

 חייבים לפעול לפי הוראות ספקי הדבורים והאויבים הטבעיים.  ,אויבים טבעיים

 הנמצאים בעקה בעקבות הסרת רשת הצל.צמחים לרסס צמחים צמאים או  אין .4

 מצוין אחרת בתווית התכשיר.אם אלא  ,שעות שך כמהלמבמים במרסס שאיר תכשיר לה שלא מומלץ .5

 חייבים להגן על ,ל מידושתניתן לא שלה קר. במהתחיל מיד בשתילהלכדאי  ,קבלת השתילים מהמשתלהעם  .6

 .םנמצאים בסביבתהמפני מזיקים )כנימת עש הטבק, אקרית אדומה, תריפסים( השתילים 
 

 לפני השתילה

ות מזיקים, כתמי הימצאסימנים ויראליים,  מבחינתלפני שתילתם  השתיליםבריאות דוק את לב מומלץ .1

ליצור קשר יש  ,תקינות השתילים-מעידות על איהאחרות תופעות או  התופעות אל ראותנאם צריבות וכו'. 

רות יש וא ירקותיצור קשר עם מדריכי שה"מ )הגנת הצומח, לבמקביל ו ,עם המשתלה ולברר את הסיבהמידי 

 .שלכםמומלץ ליידע את פקח המזיקים בנוסף, להמשך הטיפול בשתילים. בהם בנוגע  ץעוולהיושדה( 

)כתמי הנבילה של העגבנייה(. יש לוודא עם מדריך   TSWVסימני הווירוס שנראים בהםאין לשתול שתילים  .2

 לקבל החלטה. ןכמאחר רק לוזה, ווירוס באו פקח שאכן מדובר 
 

 חרי שתילהא

. טרם שתילה המגשים אתוב אין צורך לרסס ש ,במשתלה בסמוך לשליחתם אל המגדל ופלושתילים טאם ה .1

נגד  דומיו ואורטימק  יל בתכשירופיט יינתן או לפי המלצות פקח מזיקים, לאחר השתילהאחדים  ימים

 אקרית אדומה, אקרית עיוותים ותריפסים.

 דומיו וא יםיפרוקל יתכשירהוא במומלץ הטיפול הים תריפסוזחלים של עשי לילה, אקרית עיוותים להדברת  .2

 .תווית התכשירהמצוין ב במינון
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 הדברת כנימות עלהלהשתילה, מם מיי 14-10כעבור דור ודומיו( יאימידקלופריד )קונפ ימומלץ להגמיע תכשיר .3

 בהתאם ,םסמ"ק לדונ 50-40במינון  יינתנואימידקלופריד  י. תכשירותרימעבן השמניעת נזקי הווירוסים לו

  .שתמש בכמות גדולה יותרואין צורך לה ,כנימות עלה להדברתיעיל  הזמינון . תוויתל

מיד לאחר  צעיריםהשתילים את הולה לתקוף ועל פטרייההנגרמת על ידי  (פיתיום) תקמקמהמחלת  .4

פעות תוהימנע מכדי ל ,תכשיר הדברה )דיינון וכדומה( כלב השתילים את מגשי לטבולשלא מומלץ . השתילה

לאחר לבצע טיפול מיד  מומלץ -המחלה של  ההיסטורי שיש לושטח שלא עבר חיטוי קרקע או ב. רצויות בלתי

יה ישנהראשונה או ההשקיה הסמ"ק/ד' עם  40נוזלי במינון  ניתן להגמיע תכשיר רידומיל גולד .השתילה

  .בהתאם לתווית לאחר השתילה

ניתן להשתמש לאחר השתילה  )פרטילנכוס( נימית הפציעהבעפצים וה בנימיתטיפול ל: נמטודות )נימיות( .5

ין בתווית ייישום יש לעבטרם ה. ביונםוטרוויגו, נמטוקס , /ויוהויידט :הדברההבתכשירי  במהלך הגידול

 עץוויש להי ולכן ,טבעיים באויביםפוגע  /ויוהויידטהדברה התכשיר  !שים לב .ולפעול על פיה התכשירים

 .ישוםהי בטרםמזיקים הפקח ב

 

 TSWVטיפול בשטח שנמצאו בו שתילים נגועים בווירוס 

אין להשאירם בסמוך לשטחים  .ולסלק אותם מהחלקה  TSWVיש לעקור את הצמחים הנגועים בווירוס .1

 .יםיחקלא

צמחים אם מצויים כל השורות בכל השטח וב קודלבעל המגדל פעם בשבוע, בנוסף לפיקוח מזיקים רגיל,  .2

  לסלקם. -במקרה שכן ו, נגועים

ת התריפסים רלהדב דומיו ואפרוקליים עם  דומיו ואורטימק מומלץ לבצע טיפול משולב בתכשירים  .3

  המסוגלים להעביר את הווירוס הזה.
 

 

 

 ,בהצלחה
 בטלנה דובריניןס
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 .ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות ,כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד

      


