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 כללי
  

 . הרלוונטי שם הגידולמופיע תווית שלו ביש להשתמש רק בתכשיר הדברה ש .1

 את התווית שעל אריזת ולפעול בהתאם.בעיון יש לקרוא בתכשיר כלשהו לפני הטיפול  .2

)לשוק המקומי( או ברשימות כפי שמצוין בתווית  ,המתנה לפני קטיףריסוס יש להקפיד על ימי הלאחר  .3

  )לפי רשימת המשווק(.ליצוא 

 הדבורים. ספקפעילות הדבורים חיונית להאבקה יעילה, לכן חשוב לטפל בהתאם להנחיות  .4

 אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה. .5

  אחרת בתווית התכשיר. צויןאם , אלא תמעטושעות  משךאפילו ל ,אין להשאיר תכשיר הדברה במים .6
 

 מזיקים
 

 (נהרניםימ)זבובי מנהרות 
העלולים לגרום להתייבשות העלים על ידי יצירת  ,נהרניםימינים של מ שני מופיעיםערבה בבגידול האבטיח 

 ךא ,צימוח המהיר של הצמחיםלת הודומהווה בעיה  ינוסתווי המזיק אהמנהרות בתוכם. בדרך כלל בגידול 
 נהרן החממותילמ המזיק בגיל צעיר מאוד של הגידול כדאי לשקול אפשרות לטפל.התקפת בהתרחשות 

רימה בצבע קרם ומנהרות  נהרן העורקיםילמרימה צהובה ומנהרות מפותלות בצד העליון של העלה. 
  ן של העלה.לאורך העורקים בצד התחתו

)ידביר גם  סופר ספרטה ,פר/טרוטופגארד/אבמקטין )ורטימק ודומיו(, טריגרדתכשירי האויסקט,  הדברה:
לא שמומלץ לרסס עם תחילת הופעתם כדי  נהרנים.ימיני מ שניהדברת לכל התכשירים יעילים  (.תריפסים

 לאבד שליטה בהדברה.
 

    כנימות עלה
 . אבטיחב וירוסמחלות  המכעלה הכנימות מעבירות . בנוסף, מדכאות צימוחכנימות עלה ניזונות מהצמחים ו

לאנט,  צס,מוספילן/מפיסטו, , /דינמו, טיפיקי/קרוזראמידקלופריד )קונפידור ודומיו(, אקטרה תכשירי הדברה:
 . )יעיל גם להדברת כנימת עש הטבק( , תותחLQ 215זהר  מלתיון,

 

 כנימת עש הטבק
המזיק מנזק עקיף . עיקוב הצימוחבבהבהרה ו תה המתבטאתהזנבלצמח  ותישירמזיקה  כנימת עש הטבק

ירידת לתה ביבול ויגורמות לפח המחלות אל. ויראליות מחלותרב של מספר  עברתהוקטור לנגרם מהיותו 
מש  50רשת בבד )אגריל( או  מומלץ להגן על השתילים ביריעותלו למחלות ההלמניעת רמת הסוכר בפרי. 

מומלץ לגדל את האבטיח במבנים סגורים ברשת  ,אפשראם  עד הכנסת הדבורים לשטח.מתחילת הגידול ו
 ב מאוד להדביר את הדרגות הבוגרותעברת הווירוסים חשוהלמניעת מש במהלך כל עונת הגידול.  50

 הווירוס במרחב.את  המפיצות
עקב תכשירי אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( יעילים כטיפול ראשון ויחיד בעונה  :בוגרים וזחלים הדברה:

 240 ביסקיהדסיס, , /מוסקיטון/מפיסטוןמוספיל חשש לפיתוח תנגודת של כנימת עש הטבק לתכשיר.
 אוברון :זחלים בלבדאוויסקט.  בוגרים בלבד: .פגסוס/פניקסאצטאסטאר, )ידבירו גם כנימות עלה(, איפון, 

 .פריים פריים/רקויאם מטרונום, סמש אחרים: .LQ 215זהר , 100מובנטו  ,)ידביר גם אקרית אדומה(
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 אקרית אדומה וצהובה
הופעת מיד עם ו ,מומלץ מאוד לבצע ניטוריבוש עלוות הצמחים על ידי מציצת תוכן העלים. יולה לגרום לעל

 ת הדברה.ופעולב נקוטהמזיק ל
ידבירו  ;(של התכשירים ורטימק ודומיו( בשילוב שמן אולטרפיין )ירידה ביעילותתכשירי אבמקטין ): הדברה

אקסמייט,  :דרגות צעירותללבוגרים ו. אוברון, אפולו, ספיידר :לדרגות צעירות. גם אקרית עיוותים
ספיימייט, לבנוק, , מגיסטר, מטאור, מי)ידביר גם אקרית עיוותים( דפנדר/בוטרקס, אקריטל, אקרימייט

 , מייטקלין.מסאי סיטול, ,, נימטול, נימגארדEOS, שמן /דורמייטפניקס, פלוטו/פלורמייט/פרדיסופגסוס/
 

 אקרית העיוותים 
 האקרית להסב נזק המתבטא בעיוותים, בייבוש ובעצירת קדקודי הצמיחה. עלולה  אבטיחבחממות ה

 .פניקס :הדברה
 

 ים למיניהםסתריפ
עלול להסב נזק המתבטא הוא  ,מזיק זה בדרך כלל אינו מהווה בעיה, אך כשהוא מופיע בכמות גדולה

 .גירודים על קליפת הפריוב בעצירת הצימוח ,בייבוש העלים
 דסיס, מלתיון. הדברה:

  

 זחלי עשי לילה
 ,י דרגת הזחלל ידנגרם עבדרך כלל אינם מהווים בעיה. הנזק העיקרי  -פרודניה, לפיגמה הליוטיס, פלוסיה 

 . פריה לתוך םזחלי כניסתבו בגירוד קליפת הפרימתבטא הוא ו
 אוונט, אטברון, דסיס, מוליט/שונית, לאנט, סמש. הדברה:

 
 

 מחלות
 

 קימחון 
 ,לךיכל שהשתילה מאוחרת יותר, מאמצע אוגוסט ואכסובלות מהמחלה.  ינןאשט מוקדמות כמעהשתילות ה

ם. עם הופעת מיי 14-10-אחת ל ,תדירות הטיפוליםעל חשוב מאוד להקפיד  הגידול רגיש יותר למחלה.
ימים. למניעת התפתחות תנגודת של הפטרייה מומלץ להשתמש  10-7מומלץ לטפל בתדירות של  ,המחלה

  .מקבוצות כימיות שונותבתכשירי הדברה 
 /אורון/עומר, אופק, אמרלד אנרג'י, באיפידן/שביט, דומרק, דומרק קומבי,2000אביר, אופיר : הדברה

, סטרובי, סיגנום/בליס/סטנגה, 75, טליוס, נץ, נתיבו 400, וינטו, לונה אקספריאנס 500דיסקברי, וויוואנדו 
 ,, קומודור, שריף סופר, קרטן סטאר, ראלי300ענבר, קוליס פרלין/פרלין סופר, פולאר, סידלי טופ, סיסטאן, 

 .JMS קיצישמן , נימגארד, נימטול, EOSתכשירי גופרית. שמנים: 
 

באתר משרד החקלאות, השירותים להגנת  מופיעהמקומי המורשים לשוק ההדברה התכשירי  תרשימ
 הצומח: 

http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara 
 

 בברכה,
 סבטלנה דוברינין

 מדריכת הגנת הצומח 
 

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

http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara

