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  כללי
   

שימו לב! לא כל תכשיר  . ליצוא לחו"ל משתמשים בתכשירים המותרים לפי דרישות חברת היצוא.1

  .המותר בארץ מותר גם ביצוא

  בהתאם.לפני הטיפול יש לקרוא את התווית שעל אריזת התכשיר ולפעול  .2

(לשוק המקומי) או ברשימות לאחר ריסוס יש להקפיד על ימי המתנה לפני קטיף כפי שמצוין בתווית  .3

   (לפי רשימת המשווק).ליצוא 

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

  אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה. .5

   , אלא מצוין אחרת בתווית התכשיר.הדברה במים אפילו למספר שעות בודדות אין להשאיר תכשיר  .6
  

  מזיקים
  

  )נהרניםימ(זבובי מנהרות 
נהרנים העלולים לגרום להתייבשות העלים על ידי יצירת מנהרות ימינים של מ 2 בגידול מופיעיםערבה ב

מהיר של הצמחים. אבל בתוכם. בדרך כלל בגידול סתווי המזיק לא מהווה בעיה בעקבות הצימוח ה
 למנהרן החממות כשהתקפת המזיק מתרחשת בגיל צעיר מאוד של הגידול כדאי לשקול אפשרות לטפל.

רימה בצבע קרם ומנהרות לאורך  למנהרן העורקיםרימה צהובה ומנהרות מפותלות בצד העליון של העלה. 
   ן של העלה.העורקים בצד התחתו

, , טרייסר אולטרה/טרופרטופגארד/במקטין (ורטימק ודומיו), טריגרדאתכשירי האמפליגו, אויסקט,  הדברה:
מומלץ לרסס עם תחילת הופעתם כדי  נהרנים.ימיני מ שניכל התכשירים יעילים בהדברת  .מלבנוק, ספרטה

  לא לאבד שליטה בהדברה.
  

     כנימות עלה
 "פייחת"מתפתחות פטריות ה עליוודבש דביק -מדכאות צימוח, מפרישות טלכנימות עלה ניזונות מהצמחים ו

  . במלון וירוסמחלות מספר כנימות עלה מעבירות  בתנאי לחות גבוהים. 
 215זהר , פירימור, אקטרה, טיפיקי, צס, לאנט, מלתיוןתכשירי אמידקלופריד (קונפידור ודומיו),  הדברה:

LQ .נימפר, תותח ,  
  

  כנימת עש הטבק
מפריש טל דבש. כנימת עש הטבק מעבירה מספר א ומהזנה ה כתוצאהמזיק ניזון מהצמחים ומחליש אותם, 

, וירוס )CYSDVגימדון צהוב בדלועיים (, וירוס )CVYVהבהרת עורקים במלפפון ( וירוסים וביניהם: וירוס
מחלות האלו גורמות  .)WmCSV( של האבטיח ווריגימדון החה, וירוס )SqLSV( הקישואקיפול עלי 

מומלץ להגן על אוגוסט -יוליבשתילות למניעת מחלות האלו בפרי. ו להפחתה ביבול וירידת רמת הסוכר
עד הכנסת הדבורים מתחילת הגידול (זריעה או שתילה) ומש'  50בד (אגריל) או רשת  השתילים ביריעות

למניעת עברת הווירוסים חשוב מאוד להדביר את הדרגות הבוגרות, שהן מפיצות את הווירוס  לשטח.
  במרחב.
 .תכשירי אימידקלופריד (קונפידור ודומיו) יעילים כטיפול ראשון ויחיד בעונה – ם וזחליםבוגרי הדברה:
אצטאסטאר, (ידבירו גם כנימות עלה), איפון,  240 ביסקיה ,/קלימרה480 , קליפסו/מוסקיטון/מפיסטומוספילן

, טריגון)  טייגר/אוברון (ידביר גם אקרית אדומה :זחלים בלבדאוויסקט.  בוגרים בלבד: מובנטו.אקטרה, 
 , מטרונום, תותח, כנימתתכשירי סיפרימטרין, מוסטנג, סמש, דסיס אחרים: .LQ 215זהר  אפלורד,

  .פריים פריים/רקויאם
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  אקרית אדומה וצהובה
  יכולה לגרום ליבוש עלוות הצמחים על ידי מציצת תוכן העלים. 

), של התכשירים ורטימק ודומיו) בשילוב עם שמן אולטרפיין (ירידה ביעילותתכשירי אבמקטין (הדברה: 
שמנים  ., מילבנוק/פלוטו/פרדיסוטי, פלורמי/סמבהמיטק, דיפנדר, , אקסמייט/בוטרקסאקרימייטאקריטל, 
  .דרגות צעירות בלבד להדברת - אפולו וספיידר  .EOS -נימגארד ו

  

  זבוב התסיסה 
בחריץ הנוצר עם התנתקות העוקץ. הרימה הבוקעת ממנה נוברת בתוך   נקבת הזבוב מטילה את הביצה

  הפרי וגורמת לריקבון. הנזק צפוי בעיקר בעונות החגים בסתיו ובאביב. 
  מפירות נרקבים יועילו במניעה.  קטיף לפני היוצרות החריץ וניקיון השטח סניטציה! :הדברה

  

  זחלי עשי לילה
נגרם ע"י דרגת הזחלים בדרך כלל אינם מהווים בעיה. הנזק העיקרי  פרודניה, לפיגמה הליוטיס, פלוסיה.

  מילון. ה אל תוך םוכניסת בגירוד קליפת הפרימתבטא הוא ו
  סמש. מוסטנג, הדברה: אוונט, אטלס/טלסטאר, דסיס, מוליט/שונית, לאנט, 

  

  הדלועיים זבוב
  שבועות בטלסטאר. 2-3 מדילרסס את השדה כבר מתחילת  החנטה  יש

  

  לותמח
  

  קימחון 
 ,לךיכל שהשתילה מאוחרת יותר, מאמצע אוגוסט ואכשתילות מוקדמות כמעט לא סובלות מהמחלה. 

). ספטמבראמצע המחלה מופיעה בסתיו המאוחר עם ירידת הטמפרטורות (מ הגידול רגיש יותר למחלה.
   .בהתאם למצב התקדמות הגידולהטיפול יינתן 

, /שביט, באיפידן/סיסטאןאקוגן סיסטאןאמרלד אנרג'י, דר, , אינ/עומר/אורון2000אופיר  :הדברה
לונה וקטרה, טליוס, וינטו, וויוואנדו, תכשירי גופרית, דומרק, דומרק קומבי, , /סיגנום/סטנגהבליס

קרטן קוסמוס, , קוליס, קמודור, /פופאיפרליןפולאר, נץ, נטיבו, סטרובי, נימרוד, נימגארד, מור, אקספריאנס, 
   . JMS, שמן קייצי EOSשמן  ,שריף סופרסטאר, ראלי, 

  

  במלון מונוספורואסקוס
בדרך כלל בשלב שהם . גורמת לנבילת הצמחים מלוןה יצמח ם שלמחלת קרקע התוקפת את שורשי

  עמוסים בפרי. 
 בעונת הגידול מספיק טיפול אחדסולרי ומתאם סודיום משולב: . בשטח שנעשה בו חיטוי קרקע 1 מניעה:
קומודור סיגנום, , /מירדור/זאוסוזע/עמיעמיסטראחד התכשירים: הגמעת דש משתילה כחו - הסתווית

  . במינונים הרשומים בתוויות
 :הסתווית במהלך עונת הגידול פעמייםמומלץ לטפל משולב שטח שלא עבר חיטוי קרקע ב. 2           

: חמישה שבועות משתילהמשתילה והגמעה נוספת שבועיים אחד התכשירים כהגמעת 
  . קומודור במינונים הרשומים בתוויותסיגנום, , דור/זאוס/מיר/עמיעוזעמיסטר

  

רשימה של תכשירי הדברה מורשים לשוק מקומי ניתן למצוא באתר משרד החקלאות, השירותים 
  להגנת הצומח: 

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

  בברכה,
  דובריניןסבטלנה 

  מדריכת הגנת הצומח 
  

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


