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 המלצות לחיטוי קרקע בערבה
 

 

 

 CGMMVכגון  ,מחלות ויראליותובנמטודות עפצים או נגועות במשובשות בעשבייה הלקות חבמקרים של  .1

מומלץ  –מונוספוראסקוס במלון  ;עגבנייהשל הקבון הכתר ימחלות ר ;היבעגבני TBRFV ;אבטיחבבמלון ו

השארת מהמבנים ולא לתחח שאריות צמחים אל תוך הקרקע. כולל שורשים,  ,מחיצלהוציא את החומר ה

 יםגיעמ נםחיטוי איה יתכשירכיוון שמייצר מוקד אילוח לעונה הבאה,  ה,הנגוע בפגעים אל ,חומר צמחי

 ו.יאל

ם בקרקע יפתוגניגורמים הה יתרבהדברת מל דומאיעיל  נוספים חיטוי חומרי שילוב ללאחיטוי סולרי  .2

לפחות ארבעה שבועות במשך  ללא כיסוי גגבשטח פתוח או מבוצע הוא בתנאי ש ,רעיםהעשבים הו

מומלץ בחיטוי . סוף אוגוסטליוני חודש אמצע בין כלומר בהם הקרינה גבוהה, ש ,בחודשים החמים

להשתמש ביריעת פלסטיק "אנטי ניתן  כמו כן,. ושקופה יהנקיקרקע ביריעת פלסטיק ה חיפוילהשתמש ל

חיטוי באמצעות השנתיים בשטח פתוח. -ופרחים חד , בצלפלפל :םסולרי מתאים לגידוליהחיטוי ה .דריפ"

 שנתיים. -עשבים חדוקישיונה, פיתיום  :פגעיםהאת י ניתן להדביר רסולה

באמצעות ניתן  כך לדוגמה, .פגעיםנרחב יותר של מגוון יפעל על  בשילוב תכשירים כימייםסולרי  חיטוי .3

, נמטודות עפצים התמוטטות במלוניםגורמי  ,ריקבון הכתר בעגבניותאת גם להדביר החיטוי המשולב 

(Meloidogyne )כתמיםנמטודות הו (Pratylenchus). 

 

 שאריות בשל ,רק בחודשי הקיץאך ועשה יי המוזכרים להלןהשימוש בחומרי החיטוי 

 .הבא ורעילות לגידול
 

בתקופת הקיץ  מומלץתכשיר שימוש בה - (, אדירםאדוכם סופר מתאם סודיום )אדיגן סופר, מתמור, .4

אינו יעיל ועלול הוא  ,חורףהשוררות בעונת הכאשר ניתן בטמפרטורות הנמוכות , משום שבלבד

תכשירי מתאם סודיום  (מ"צ 32-30מעל )גבוהה ת אוויר בטמפרטור .בגידול פגועהיות שאריתי ולל

התכשיר . ליישם את התכשיר בטפטוף תחת חיפוי יריעת פוליאתילן מומלץלכן  ,תוך זמן קצר מתנדפים

 ,ריקבון הכתר בעגבנייה, פוזריום הנבילה גדולה, פוזריום קישיונהכמו פיתיום,  ,מדביר פגעי קרקע

תווית התכשיר בהתאם לייקבע  מינוןה .מזיקותת ולא נמטוד ךאעשבים, ומונוספוראסקוס, דוררת 

הזרמת  סוף אוגוסט(.עד  יוני מאמצע) שבועות 4חיטוי סולרי למשך את התכשיר ב שלבלרצוי  .הנבחר

 הפלסטיק(. יריעת מתחת ליום לאחר תחילת החיטוי הסולרי ) 14-10-התכשיר תיעשה כ

בדבר  משווקתהחברה המ לקבל הדרכהיש  - (אגרוצלון, אגרוטל ,טלון ,קונדור) כלורופרופןדי  - 1,3 .5

 ,. להדברת פגעים נוספיםנמטודות כתמיםו עפציםיוצרות מדביר נמטודות  התכשיר .אופן השימוש בחומר
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מומלץ  -עשבים ו, מונוספוראסקוס, דוררת ריקבון הכתר, פוזריום הנבילה גדולה, פוזריום קישיונהכמו 

 . כלורופרופןדי  -1,3 -שבוע לאחר החיטוי בכ במתאם סודיום להשתמש

 ,שנתית ופטריות קרקע-מדביר נמטודות יוצרות עפצים, נמטודות כתמים, עשבייה חדהתכשיר  - פלדין .6

 . או בהדרכתה מיושם ע"י חברת "רימי כימיקלים"ו

 .בה המופיעים ובגידולים התכשיר לתווית בהתאם יתבצע קרקעה חיטוייבתכשירי הדברה  יישום

. לאחר עמודי הדליהומומלץ לבצע חיטוי כלים לעיבוד קרקע, כלי עבודה למיניהם, צינורות טפטוף  .7

  .כלורי )סודיום היפוכלוריט(-נתרן תת 1%המכילה  מומלץ להשתמש בתמיסת חיטוי ,רחיצה יסודית במים

 תילן ולהשאיר תחת השמש לחיטוי סולרי. להרטיב, לכסות בפוליאניתן דליה העמודי האת 

 

 

 בברכה,

 סבטלנה דוברינין

 מדריכת הגנת הצומח
 

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


