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 חורףהגנת הצומח בפלפל  המלצות

 2019-2018 ,ערבה

 חשוב!

 דברה המותרים לשימוש בפלפל מתפרסמות בנפרד.הרשימות תכשירי ה .1

כי  שימו לב. , לפי ארץ היעדדרישות חברת היצואפי  לע תכשירים המותרים ליצוא מיישמיםבגידול המיועד  .2

 יצוא. למותר גם  ,בארץלשימוש לא כל תכשיר המורשה 

ריסוס לקטיף כפי שמצוין בתווית התכשיר )לשוק המקומי( או ברשימות ה ביןיש להקפיד על ימי המתנה  .3

 )לפי רשימות המשווק(. המותרים ליצוא לפי ארץ היעד  תכשירי הדברה

 התווית שעל אריזת התכשיר לפני הטיפול ולפעול בהתאם.יש לקרוא את  .4

חייבים לפעול לפי  ,חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה או בהדברה משולבת עם אויבים טבעיים .5

 הוראות ספקי הדבורים או האויבים טבעיים.

 .צלהרת רשת סאחר הל ,מאוןיכמו צ ,אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה .6

מצוין אחרת בתווית אם דות, אלא אחאפילו לשעות ו ,תכשיר הדברה במיםאין להשאיר תמיסה של  .7

 .התכשיר

 .פגעל הש יש לטפל לחילופין בתכשירי ההדברה בעלי מנגנון פעולה שונה בכדי למנוע התפתחות עמידות .8
 

 מזיקים

  עשי לילה

ביצוא מזיקי הסגר  יםנחשבמסוימים פרי. עשי לילה לנזק לצמח או  המסבות, הן היחידות (זחלים) דרגות הצעירותה

 המדינות. ןאותפרי ימנעו את שיווקו לאו בהמזיק על ואז כל דרגות  ,מדינות מסוימותל

  ת.עם השתילות הראשונוכבר שדות את ה פוקדתקיץ וחודשי הנמצאת באזורנו גם ב - לפיגמה

בעיקר  הפרודניה זחלי .בחודשי החורף מגיעה בערך בתחילת ספטמבר ופעילה עד ירידת הטמפרטורה - פרודניה

 המזיק נחשב מזיק הסגר באירופה. .לעתים חודרים גם לפריאך  ,עליםם את המכרסמי

 וז - לפרי וטרם חדירתאת ההליוטיס  להדביר חשוב. חודר לגבעולים ולפרי ובעיקר ,עליםהממעט  ןניזו - הליוטיס

ולהרחיק  שקית ניילון סגורההכניסם לל ,מהשיח סירםמומלץ לה ,מציאת פירות נגועיםעם  .ההדברה היעילה ביותר

  .מהמבנה

פירות. ניתן מה. הזחל ניזון מהעלים ומשמעותי בפלפלווה מזיק המ ינהאך בדרך כלל א ,נמצאת באזורנו – פלוסיה

 עטופים במטווה לבן.כשהם  ,לראות גלמים של המזיק על העלים

 הנזק מהזחלים.היווצרות את כניסת הפרפרים ואת תמנע  ,ללא חוריםוסגורה  ,ומעלהמש  25רשת : מכניתהדברה 

             

 למיניהם                        תריפסים 

יבוש יפגיעה בקדקודי הצמיחה, גירוד ומתבטא בה ,ול לגרום נזק בכל שלבי הגידולהמזיק על - יפס קליפורניתר

שלב הכתמי כסף בקליפת הפרי מהמתבטא בגירוד כתוצאה מפרי לנזק רב  הסבלהמזיק עלול , . לאחר חנטהעלים

   גביע.הפרי ועלי ה ץעוק של ותהחמכן בו אדוםהשלב העד וירוק בשל ה

, עיוות עליםלגורם לסלסול ו תריפסצעיר של צמחי פלפל בתחילת העונה. ההלבלוב מסבים נזק ל אחריםתריפסים 

. ברמות גבוהות של אוכלוסייה המזיק עלול עיוותיםהאקרית שגורמת נזק הלהבדיל מ ,ירוקה םעבצעל רים ומשה

  לה של הפרי.יגדהכגון: גירוד, עיוות והפסקת  ,פרילפגיעה חמורה  הסבל
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 (.TSWVהעגבנייה ) תנבילכתמי תריפסים ידועים כמעבירי וירוס 

  -הסבירסקיאקרית ו ,Orius laevigatus -הפשפש אוריוס הם  יםהיעילפים : הטורביולוגית משולבתהדברה 

Amblyseius swirskii. 

 ,ידבירו גם תריפסים ,תוקפים את הגידול באותה תקופהה ,תכשירים המדבירים פגעים נוספים :כימית הדברה

 .סופר אולטרה, ספרטה, תכשירי אבמקטין )ורטימק ודומיו(, טרייסר /דורקלייםאוטא/נוק/פרפקטפרוקלייםהם:  אלהו

 

 כנימות עלה

 המכמורכבת מה) פייחתהתפתחות  הגוררתטל דבש  הפרשתובצימוח ה דיכויבעלים, הנזק מתבטא במציצת 

וירוס ואדמה, וירוס המוזאיקה של המלפפון השל תפוח  Yוירוס  , כמועלולות להעביר וירוסיםכנימות עלה . פטריות(

 .צהבון האמיר של הפלפל

 מוקדם יותר לכרך כ. מופיעה בדותכה ("אגזוזים") זוג צינוריות לתעוהיא ב ,שחור-: צבעה ירוקכנימת עלה הדלועיים

 תחתונים.העלים ה אתבעיקר  מאכלסתו בעונה

 ותמופיעהכנימות כצבע הגוף.  ינוריותהצצבע וורוד, -: צבען ירוקניקוטיאנהכנימת עלה הכנימת עלה האפרסק ו

עץ וומומלץ להי .הדברהל הכנימת עלה הניקוטיאנה קש .קדקודי הצמיחהאת בעיקר  תומאכלסובעונה מאוחר יותר 

 הדברתה. ל פשרויותאה בדברמדריך ב

 חממה.תוך הלהעלה כנימות חדירת את תמנע  מעלהו מש 40שצפיפותה שת ר

 .Aphidius colemani - אפידיוסצרעה הטפילית ה :משולבתביולוגית הדברה 

 4שבועיים עד . סמ"ק לדונם 50-40של במינון  ודומיו( קונפידוראימידקלופריד ) תכשיריהגמעת : כימיתהדברה 

ינתנו לאחר גילוי י. טיפולים נוספים בממשק הדברה כימית של התכשיר שתילה מומלץ לתת מנה נוספתהשבועות מ

 נפרדת ברשימת תכשירי הדברהמופיעים לריסוס המתאימים תכשירים נוספים בשטח. עלה כנימות 

 שימוש בתכשירי אימידקלופריד.על האוסרות הישנן רשתות שיווק בחו"ל כי  לב מושי ,יצואנים

 

 קרית העיוותיםא

 הסבח ועלולה לומיבקדקודי הצבנגיעות נמוכה. נמצאת י הויזוקשה ל טווה קורים ינה, אד, שקופהואקרית קטנה מא

 המציצכתוצאה מליונים עיוותים בעלים הע םגורהמזיק . רבלמשך זמן  עצירת הצימוחעד כדי  ,נזק כבד מאוד

כנימת עש הטבק יכולה לשאת אותה על הרגליים  .בהירירוק ובצבע  יםים קשהופכעלים וה ,הפרשת רעלניםמו

עד לירידת  ,ימים 14-10 של בתדירות לאחר השתילה שבוע החל מלמניעה  טפלל מומלץולהעבירה ממקום למקום. 

 הטמפרטורות והפסקת הצימוח. 
 

 אקרית אדומה וצהובה

מפני תנאי אקלים  ההגנ ןמשמשים לההטוות קורים  הן. גירוד ומציצה של תוכן התאים בצמחמאקריות ניזונות ה

אקריות הנפוצות למרחקים גדולים  .כאמצעי להתפשטות  מצמח לצמחכן ו ,הדברההתכשירי מו )חום ויובש( קיצוניים

 חשוב מאוד לבצע טיפולים מיד עם הופעת המזיק. .בני אדם וא רוחה באמצעות

 .Phytoseiulus persimilis - פרסימיליס : האקרית הטורפתמשולבתביולוגית הדברה 

            

 כנימת עש הטבק )כע"ט(

 . ומפתח אוכלוסייהבחממות הפלפל  'נכלאאם ' בגידול ות בעיהואך יכול לה ,על המזיקמועדף  פונדקאיפלפל אינו ה

לגרום להבהרת העלווה והפרי  ,אוכלוסייה גבוהה של כנימת עש הטבק מסוגלת לעכב את התפתחות הצמח

 תוך זמן קצר עמידות מפתחהשל כע"ט  Qגזע  התפתחות האחרונ יםבשנדבש דביק.  ולהפריש כמויות של טל

 .ואקטרה ודומיו( קונפידור)  לופרידקאימידתכשירי ל
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 בית רשת.ול הכנימה לחממה חדירה שלתמנע  ,ללא חוריםוסגורה עם סיבם עבים, מש  50רשת 

 . Amblyseius swirskii- סבירסקיהאקרית ה :משולבתביולוגית  הדברה

 

 רכנף חיוור

מ"מ. אחד  8-גודלו כוחום, -. צבע הבוגר ירקרקדרגות זחל ובוגר 5הכולל ביצה,  ,רכנף חיוור מקיים גלגול חסר

. ות אדומות בולטות על המחושיםטבעהמאפיינים הבולטים של הדרגות הצעירות של הרכנף הוא הימצאותן של 

הנזק בפרי נוצר  ל שהרכנף מתקדם בהתפתחותו, וצורת הגוף משתנה לצורת פלך.ככ ,הטבעות הולכות ונעלמות

משניים  יםיפתוגנ ,בהמשך ;חללי הזנהבו צר ווימחדיר את חדקו אל תוך הפרי ה ,בעקבות ההזנה של הרכנף

 זור ההזנה וגורמים לרקבונות.חודרים אל הפתח בא

 מבנה סגור היטב. וומעלה  מש 25: רשת מכנית הדברה

התכשירים פוגעים כי  לב מושי .תותח בשילוב עם אגוז ,אטלססטאר/ תלת/ריסוס בטלסטאר ת:כימי הדברה

 ביולוגית.השדה של החברות העוסקות בהדברה השירות בעובדי עץ וולהי לכן יש ,באויבים טבעיים

 

 נמטודות )נימיות( למיניהן

)פנימיות(. הנמטודות הן שוכנות קרקע, הניזונות  שייכות לנמטודות ישובות אנדורפרזיטיות עפציםנמטודות 

חודר אל תוך  2מהשורשים של הצמח ותוקפות מספר רב של הצמחים ממשפחות בוטניות שונות. זחל בדרגה 

השורש ומתמקם  בצינור ההובלה של הצמח,  שם הנקבה נשארת עד סוף חיה. הזכרים בדרך כלל אינם 

ה לנוכחות הנמטודה ובהשראתה מייצר הצמח תאי הזנה ייחודיים משמעותיים ואינם מהווים בעיה. כתגוב

ווצרותו של  העפץ, יהמבטיחים את המשך התפתחות הנמטודה, תהליך המלווה בשינויים הורמונליים המוביל לה

בצימוח צעיר נראית  -שלפיו ניתן לזהות את נוכחות המזיק בשורש. זיהוי המזיק יכול להיעשות גם לפי נוף הצמח 

 ה וישנו  עיכוב התפתחותי. הצהב

סולרי וכימי הקוטל נמטודות. אם מבצעים את החיטויים, בשטחי  -היעילה ביותר כוללת חיטוי משולב  הדברהה

הערבה לרוב די בכך ואין צורך בטיפול נוסף. במקרה שמזהים ליקויים בחיטויים )חיטוי סולרי קצר מדי או שיבושים 

החיטוי המשולב בהן היה טוב בעבר, אך בסתיו המאוחר הופיעו צמחים עם במהלך החיטוי הכימי( או בחלקות ש

מומלץ לבצע טיפולי השלמה כשבוע לפני השתילה בתכשיר נימיץ או  -סימני ההצהבה ומזהים עפצים בשורשים 

, ביונם, ימים לפני השתילה( או במהלך הגידול בתכשירים: ויוה/ויידט )פוגעים באויבים טבעיים(, ביוגארד 5-2ביונם )

 טרוויגו/נמטוקס.

. נמטודה זו  שוכנת קרקע, ניזונה יותטופרזינדשייכת לנמטודות נודדות א נמטודת יוצרת כתמים )פרטילנכוס(

ומתרבה בתוך השורש. בערבה היא תוקפת פלפל, אך גם נמצא שמיני נמטודות אלו שורדים על מיני עשבים, 

חום נקרוטי, שלפיו ניתן לזהות פעילות של הנמטודה. עם הגדלים בערבה. בהמשך מתפתח באזור ההזנה כתם 

הזמן הכתם גדל בכיוון הנדידה של הנמטודה ונוצר חיגור בשורש, הגורם לניתוקו. באוכלוסיות גבוהות של המזיק 

ניתן לראות סדרת כתמים על מערכת השורשים. בדרך כלל בחודש אוקטובר ובחודש נובמבר ניתן לזהות עיכוב 

 מח, צימוח דליל ופירות הקטנים משמעותית מהגודל התקין אולם האוכלוסיות הנספרות  בהתפתחות הצ

עד היום לא בוצעו די ניסויים למציאת ההדברה היעילה כנגד המזיק, אך מהניסיון בשטח עולה שחיטוי  הדברה:

יפחית את אוכלוסיית הנמטודה לרמות בלתי מזיקות. בחלקות נגועות, אם  -סולרי וכימי בקוטל נמטודות  -משולב 

 מדריכתליצור קשר עם  -לת התוצאה לא בוצע חיטוי מתאים או מזהים את המזיק, מומלץ לבצע בדיקה, ולאחר קב

 הגנת הצומח לקבלת המלצות לטיפול. 
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 מחלות

 קימחונית

. גורמת להתמוטטותההעלים ורקמת בתוך  המתפתחת, Leveillula tauricaה יהמחלה נגרמת על ידי פטרי

קמח. זוהי המחלה העיקרית ל בדומההלבן האופייני,  גווןלו את המקנים מהעלה  מבצבציםהתפטיר והנבגים ה

מתעצמת  צמחים למחלהה. רגישות לפגיעה באיכות הפריו חנטים,ו לנשירת עליםבפלפל בערבה והיא יכולה לגרום 

 תנאי עקה.ב

לכן חשוב והכרחי  .מחלת הקימחונית קשה להדברה כאשר היא מתבססת בצמחים בשדה בעוצמה בינונית ומעלה

עם  .םמיי 14-10-אחת ל ה שלבתדירות קבועו ,המחלהמועד המתאים להתפתחות המריסוס אמצעות בלטפל 

בנוסף  תדירות הריסוסים.בהמחלה מאטה את התפתחותה ואפשר לרווח  ,ירידת הטמפרטורה בחודשי החורף

יש  -גמעות הלביצוע ה הגמעה ובהמשך ריסוסים.בתחילה ממשק הדברה משולב: גם יש  ,למשטר ריסוסים רגיל

 . בתווית התכשיר ולהיצמד להנחיות החברהלעיין 

 
  

 )בוטריטיס( מחלת העובש האפור

טמפרטורות בבלחות גבוהה ובשדה היטב ה מתפתחת יהפטרי. Botrytis cinereaהמחלה נגרמת על ידי הפטרייה 

אמצעי המניעה וההדברה  נזק.ולהופעת התורמים להגברת המחלה  אוורורמתונות ונמוכות. קרקע רטובה וחוסר 

 ,ןוסחפרי ליצוא או לאאם מדובר בלא תמיד המחלה מתפתחת היטב בשדה, אך אמנם  .אוורורהיעיל ביותר הוא 

מתאים להפחתת התפתחות העובשים טיפול  במועד המתאים להתפתחות המחלה. מומלץ לבצע טיפולים בשדה

 הפרי מהתפתחות המחלה.על  הסייע לשמיריאריזה לאחר הקטיף בבית ה

 

 כתמי עלים חיידקיים

המחלה להתפתחות . Xanthomonas perforans או Xanthomonas vesicatoriaהחיידק הוא המחלה גורם 

חשיפת הצמחים בעת מ"צ.  30 עד וטמפרטורה שלאחדות ה במשך שעות הכמו לחות גבו ,מיוחדים םתנאי יםדרשנ

התפתחות  נמנעתאת כושרו לחולל מחלה בעלים ו לשבועות( מאבד הפתוגן כלי 4-3ממושכות ) לתקופות יובש

עיכוב לכשהמחלה פוגעת בצמחי הפלפל הצעירים היא גורמת לנשירת עלים חזקה, ספת של המחלה. ונ

ות, על העלים: נוכחות נקודות קטנטנ המחלה סימני איחור בחנטת הפירות.ולנשירת פרחים לבהתפתחות הצמח, 

בהמשך לכתמים חומים עגולים עם הילות כלורוטיות צהובות מסביב, ובמצב חמור אשר הופכות שקופות ולחות, 

מרכזם, בצבע חום בהיר או חום בשקועים במקצת הבפירות: כתמי גרב המחלה חורים על העלים. סימני נראים 

שטחו  יתרבמעלולים לכסות את הם ים תלעוגדול, עד ן קטמ משתנה םגודלש ,כהה עד שחור, או כתמים מחוספסים

 החיצוני של הפרי. הנגע מכער את הפרי ופוסל אותו לשיווק.

 נקי מגורם המחלה!הלהשתמש בחומר ריבוי  מומלץ מניעה:
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  בפלפל של תכשירי הדברה אפשרייםה שילוביםהשימת ר

 כללי

לא  םלוא ,בפלפל)פיטוטוקסיות( דברה שנבדקו לגבי פגיעה האפשריים של תכשירי ההשילובים הלהלן  .1

שירותים להגנת הצומח ההרשימה מפורסמת באתר האינטרנט של . םיעילותמבחינת נבדקו כולם 

 .ביקורתלו

 בחירה בין תכשירים שונים להדברת הפגע.אפשרות ציין מ (לוכסן) /הסימן  .2

תווית למצוין ב. שימו לב גם בגידול אינם ידועים או פוגעים ,ןברשימה שלהלשילובים שאינם מופיעים  .3

 התכשיר.
 

 שילובים מתאימים

 EOS/ספיידר/פגסוס/פלורמייט/רופאסט/90לאנט/טלסטאר/בקטיןאויסקט/+  אוונט

 /צפרירבאיפידן/פולאר/תיוביט+  אוונט

 /נימגארד/סקור/מסאי/ורטימק + מוליט/מץ'/פרוקליים 2000אופיר 

 /צפרירטיןקרומ/אופיראטלס + 

 /פיראטראטברון + גופרית

 + דימול איזידור

 אינדר + וירול/סיפירין/סמש

 אמפליגו + פריורי אקסטרה

 /פלורמייטEOSאפולו + 

 /אופיר/טרייסר אולטרה+ ורטימק/מסאי/פרוקליים אקטרה

 /ראנר/רינגו20EW+ מיקרוטיול/ראלי  אקסמייט

 /טיטאןגופריתר + פולאר/ ורטימק/פיראט

 EOS+  דיפנדר

 20,90דלסן + לאנט 

 דסיס + לאנט/רובראל

 מטאור/פיראט/צסמוליט/ + הליוגופרית

 /ספיידר /אביר/פלורמייטEOS+ טלסטאר/טרייסר אולטרה/ ורטימק

 עומר+ אופיר/נימגארד/דימול/ ורטימק

 /ורטימק/מוספילן/פיראטפרוקלייםורטימק/+ מסאי/פלורמייט/ לסטארט

 /אטמי אקסטרה/עמיסטרנימגארד+ פולאר /באיפידן/ טלסטאר

 /מטרונוםEOS/לאר/מץ'באיפידן/וקטרה/ורטיגו/ורטימק/פואורון/+  טרייסר אולטרה

 /תלת סטאר+ סיגנום וספילןמ

 מוליט + מנצידן/סימבוש

 סמש/קרטהנימגארד/סיסטאן/אפלורד/אינוורט/אפולו/מטאור + 

 מטרונום + אוברון/מובנטו/ספרטה/רופאסט

 EOS/באיפידןמוליט/אפלורד/אורון/+  מץ'

 מסאי + אורון

 מקטיןו+ ר סולפוזול

 + אקרימקטין/מץ/ספיידר/פרוקליים סיגנום
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 /נקסטר/מיטקלין/מילבנוק+ מסאי/ורטימק ספיידר

 דה/מטרונום-פה-ספרטה סופר + אם

 20/טיטאן וטימק/רומקטיןעומר + 

 /שביטEOSעמיסטאר + 

 /מץ/ספיידר/פגסוס/פולאר/שביטורטימק/טלסטאראורון/אוויסקט/+  פלורמייט

 טלסטאר/סמש/שביטהליוגופרית/פיראט + אטמי אקסטרה/גופריתר/

 דה-פה-/אםפרדיסו + אוברון

 פריורי אקסטרה + אטברון/פגסוס/פיראט

 /בליס/הליוגופרית/נימגארד/עמיסטר/פרוקליים/שביטEOSס + 'צ

 צפריר + אוונט/אטלס/ביומקטין/מץ/ראנר/רומקטין

 פרוקליים/ראנרראלי + ספיידר/

 ס'אטמי אקסטרה/גופריתר/מוספילן/מץ/פרוקליים/צאטברון/אורון//EOS+  רופאסט

  רקויאם + אוברון/טרייסר אולטרה/מובנטו/ספרטה סופר/רופאסט

  + אקרימקטין/ביומקטיןJMS שמן 

 אקסטרה/באיפידן/ורטימק/מוספילן/מסאי/נימגארד/עמיסטאר/פולאר/פיראט/פרוקלייםתלת סטאר + אוונט/אטמי 

 

 !מתאימים תילבאזהרה! שילובים 
 גורם לצריבותהשילוב  – + נימגארד אטברון

 הדברהליעיל  ינוהשילוב א – + תכשירי גופרית אולטרהטרייסר 

 

באתר משרד החקלאות, שלהם מפורסמת ם יושילובמקומי המורשים לשוק ההדברה התכשירי  תרשימ

 http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbaraהשירותים להגנת הצומח: 

 

 ,בברכה

 סבטלנה דוברינין            

    מדריכת הגנת הצומח          
 

 

 .נה זהירותשועל מקבל העצה לנהוג מ ,בלבדכל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית 
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