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  חשוב!
השיווק לשוק על החקלאי לשי� לב להרשאות ולתנאי השימוש בחומר ההדברה המפורטי� בתווית החומר (לגבי  .1

ימה זו המותרי� לשימוש באר$ היעד (לגבי יצוא). רשתכשירי ההדברה המעודכנת של רשימת המקומי) ובנוס! ל

המועד האחרו�  לפני קטי!. ימי המתנהג�  וברשימה זו יפורטדרכ& הוא מייצא.  ותתינת& לחקלאי על ידי החבר

   רח ג� ליצוא.לקטי�, הרשו� בתווית התכשיר הוא לשוק מקומי  ואינו בהכ

 כדי למנוע בניית עמידות של הפגעי�. שונותכימיות ממשפחות יש לטפל לחילופי� בתכשירי הדברה  .2

דבש) או הפועלי� בהדברה משולבת ע� אויבי� טבעיי� דבורי חקלאי� המשתמשי� בדבורי� להאבקה (בומבוס או  .3
 חייבי� לפעול לפי הוראות ספקי הדבורי� והאויבי� הטבעיי�. 

 לרסס צמחי� צמאי� או הנמצאי� בעקה בעקבות הסרת רשת הצל. אי& .4

 .להשאיר תכשיר במי� במרסס מעבר למספר שעות בודדות אסור .5

מפני המזיקי� השתילי�  מיד. במידה ואי� שותלי� מיד חייבי� להג� עלבקבלת השתילי� מהמשתלה מומל� לשתול  .6

  .�תנמצאי� בסביבה(כנימת עש הטבק, אקרית אדומה, תריפסי�) 
  הדברה

. מומל� לתת טיפול המגשי�וב  על אי& צור' לרסס ששתילי� שקיבלו טיפול במשתלה בסמו! לשליחת� אל המגדל  .1

או לפי  לאחר השתילה מספר ימי�בתכשיר אבמקטי� (ורטימק ודומיו) נגד אקרית אדומה, אקרית עיוותי� ותריפסי� 

 .המלצות פקח מזיקי�

 במינו� /דורקליי�/נוקאאוט/פרפקטי�יפרוקל : לילה, אקרית עיוותי�, תריפסי�טיפול מומל� נגד זחלי� של עשי  .2

 .בהתא� לתווית התכשיר

מניעת נזקי ו הדברת כנימות עלהליו� לאחר השתילה,  10'14דור ודומיו) יאימידקלופריד (קונפ ימומל� להגמיע תכשיר .3

זהו שימו לב! סמ"ק לדונ� לפי התווית  ( 50�40במינו�  יינתנואימידקלופריד  י. תכשירה�הווירוסי� המועברי� על ידי

  .ויעיל נגד כנימות עלה ואי� צור! להעלות הזמינו�  .)קילמז המינו& המותר בפלפל

.  מיד לאחר השתילה צעירי�השתילי� את היכולה לתקו�  פיתיו� פטרייההנגרמת על ידי  ת)קפיתיו� (מקממחלת  .4

שטח ב. תופעות לא רצויותהימנע מכדי ל בשו� תכשיר הדברה (דיינו� וכדומה) השתילי� את מגשי לא מומל$ לטבול

נית� להגמיע תכשיר  .לאחר השתילהלבצע טיפול מיד  מומל$שלא עבר שו� חיטוי קרקע או שטח ע� היסטורית המחלה 

  סמ"ק/ד' ע� השקיה ראשונה או שניה לאחר השתילה. 40נוזלי במינו�  רידומיל גולד

בתכשירי נית� להשתמש  :לאחר השתילה (פרטילנכוס) נימית הפציעהעפצי� וה בנימיתטיפול : (נימיות)נמטודות  .5

  י� בתווית התכשירי�.י. ליישו� יש לעביונ�טרוויגו, /ויוה (אסור ליצוא), ויידט :הדברה הבאי� במהל! הגידול

 מזיקי� שלכ�היש להתייע$ ע� פקח  . טבעיי� באויבי�פוגע  /ויוהויידטתכשיר הדברה  !לב מושי

 .לפני היישו�
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  סבטלנה דובריני�  
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