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   .טרכליו�ה

  טרכליום
  

  עקירה/ חידוש
. הלתמות הצמחי� רגישותעמ� ג� ו ,מאוד עולות הטמפרטורות וז בתקופה

 שיונהיבק גבוהה נגיעות הייתה בה�ש ,שבחלקות היא הכללית המלצתי, !כפיל

ולהתחיל להיער!  לעקור # יהישנה השנאת ה שסיימו חלקותב או ,החור" במהל!

 אפשרי ,בריאות חלקותא� ה. נוספת עונה לגדל להמשי! לאו ,לעונה הבאה

   .נוספת לעונה להמשי! את הגידול לנסות

  אקלים
. צל רשתות לפרוס �ובמקומ במרזבי� �להניח ,פוליאתיל�את יריעות ה סירלה מומל$ לחידוש המיועדות בחלקות

 תרמו המטרותכי  נונוכח, בנוס" .בסתיו הדרגהב להסיר� יהיה שנית� ,צל רשתות שלוש או שתיי� לפרוס מומל$

  . ! הקי$הלבמ בוקרקלות מדי  להמטיר רצוי ולכ� ,לצמחי� יותר נוח אקלי� על לשמירה ללכדר! ב

   גיזום

 הסתיו עד לגזו� שלא מציע אני ,נגזמוה� טר� ו הקטי" נמש! שבה� ,חלקות. האביב במהל! נגזמו מהשטחי� חלק

הפורחי� אחת לשלושה שבועות בער! וכ! לאפשר לצמח במש! זמ� זה רצוי להוריד את הפרחי�  .המוקד�

לאחר הגיזו� מומל$  .צמחי� תמותת למנוע כדי מדורג גיזו� לבצע בסתיו התחדשות מסוימת ג� ללא גיזו�.

להניח את הגז� על רשתות ההדליה על מנת להוסי" לחות וצל ולהסיר את הגז� לאחר לבלוב. לאחר שהוא יבש קל 

  ונוח מאוד להסירו. 

  ודישון השקיה
 צור! אי� # דותיההתאי את משמעותי באופ� מפחיתות הצל ורשתות לקטו" כוונה אי� הקי$ !הלשבמ כיוו�

 #3מ הגדולה יומית במנה צור! אי� ,להערכתי .בהתא� ולהשקות הקרקע רטיבות את לחוש איכד. מלאה בהשקיה

  .מי� לקוב ליטר #0.5מ יותר לאב א! ,לדש� להמשי! יש, דישו�ל חסבי. גבוהה  הצל רמת כאשר לדונ� ק"מ

   



  שתילה
 מומל$. לחיטוי מראש להיער! צריכי� ,מוקד� לשתול הבוחרי� מגדלי�

א� ידוע על  .שתילה לפני) אדיג�( סודיו� מתא�ב חיטויו סולרי חיטוי לבצע

 הצללה תחת לשתול בנמטודות יש לחטא לפני האדיג� בקונדור. ישנגיעות 

 כי  לזכור יש , חשוב!להמטיר –א� אפשר ו) צל אחוז 80 לפחות( כבדה

 ,הגבוהות הטמפרטורות לשב מאוד איטי הוא מוקדמותה בשתילות הגידול

  . כדאי תמיד נויאלכ� ו

השקיה שופעת לעומת השקיה שגרתית בשתילה במש!  בתמונה משמאל:

  הקי$.

   הצומח הגנת

 המש! את למנוע מאוד קשה, עולה תהיאוכלוסי כאשר. הטבק עש כנימת נגד אינטנסיבי מעקב על להקפיד יש

הקפדת� על ניקיו� # יא לשב משווקי� פרחי� של מפסילות) בערבה ג�( מגדלי� מעט לא נכוו אשתקד. התרבותה

 מוכרי� �ברוב התכשירי�אמנ� בחלקות נגועות מאוד, המצאות הכנימות נמשכה ג� במש! החור". . הכנימהמ

. פגסוס או אפלורד כמו ,צעירותה בדרגות הפוגעי� האלב ג�ולהשתמש  ניה�בי לשלב להקפיד חשוב א! ,לולכ

 לייש� יש. בקרקע ומוגמע זמ� לאור! הכנימה את היטב מדביר ,נראהפי הכ ,לשימוש אושרש  'ורימרק' תכשירה

תוצאות  על � בידי עדיי� מידעאי א! ,לשימוש בטוח נחשב 'ורימרק'ה. רבה יהיאוכלוס היווצרות לפני התכשיר את

  . טרכליו�גידול הב וב שימושה

 בעלי� שריטותבו בחטטי� ביטוי לידי הבאה ,מתריפס פגיעה י�תלעיש  ,קוטפי� עדיי� בה�ש בחלקות # תריפס

  .חומי� פרחי� וביצירת

  .הקי$ !הלבמ בנמקור או בווידט לטפל יש ,עפצי� נמטודות מצאותיה לגבי חשש י�יק א� # עפצי� נמטודות

  

  לימוניום
  

  קיץ משטר
 לבצע יש #  צל רשתות נפרשו לא עדיי� א�. הקטי" סתיי�הבמרבית הזני� 

לכ�  ,גבוהות טמפרטורות ע� היטב י�תמודדמ הלימוניו� זני. כעת זאת

שלא  בוודאיו ,מהגגות פוליאתיל�סיר את יריעות הלה צור! אי� לרוב

  . ליו� ק"מ 2.5 עד של יומית מנהב להשקיה השקיה בי� ימי� #5כל ההשקיה את לרווחמומל$ . חממותמה

 מדי כבדה הצללה, 'לארד בלט' הז� לגבי. יומיומית בהשקיה ימשיכו ,בקי$ ג� לקטו" להמשי! י�מעוניינה מגדלי�

  .יותר מועטה הצללה על הקפידל יש זה בז� ולכ� ,עיוורי� פרחי� לקבלת תביא

  העלים שושנת קינובו גיזום
 שמקנבי� או כללי גיזו� מבצעי� א� להחליט יש ,לכ! בהתא�. הבאה העונה תחילת מועד את מראש קבועל יש

כמות ימי העבודה ב, העלי� שושנת בגודל תחשבנ ההחלטהבקבלת . בלבד אותה ומצמצמי� העלי� שושנת את

 מסתור המהוו וסבוכה גדולה עלי� שושנת. מחלות ע� ובהתמודדות זו�יגה במועד, �ובעלות הנדרשי� בשל כ!

אותה  א�וצרי! לדעת  ,אוגוסט סו" הוא הזני� לרוב המומל$ הגיזו� מועד ,בנוס". להדביר� שקשה עשי� לזחלי

 פעולה א! ,הפועלי� של הפנוי בזמ� הקי$ !הלבמ לבצע נית� העלי� שושנת נובקי את, מאיד!. פנויה לכ! תקופה

  .עבודה ימי יותר ללכר! בד דורשת זאת



  הצומח הגנת

 לעומת ,הנו" גיזו� .רגישי�ה בזני� בקלות להתפר$ ועלולה בקי$ ג� ומתפתחת מצויה מחו�יהק מחלת # מחו�יק

  . מחו�יק כנגד מאוד יעילי� הגופרית תכשירי. מחו�יהק ע� בהתמודדות מאוד מסייע ,עלווהה ניקוי

 הפריחה וגבעולי הצימוח קדקודי את לעתי�ו ,עלי� ומכרסמי� בנו" היטב י�תרתסמ העשי� זחלי # עשי� זחלי

אחד מזחלי העשי� . העשי� זחלי ע� להתמודדות �עיליויחדשי�  תכשירי�יש היו� בנמצא . לצו$ שהחלו

דופונצ'ליה. עש זה מסתתר בתחתית שושנת העלי� ומכרס� את הצימוח הצעיר. נית�  –הבולטי� הוא עש הרקפת 

   ספציפיות.להתמודד ע� עש זה ג� בעזרת מלכודות פרומו� 

 ולכ� ,)'לארד בלטו' 'לייט סקיי'( רגישי� בזני� פיטופלסמה להתפרצות וקטור להוות עלולות הציקדות # ציקדות

  .נ�יש א� ,נגועי� צמחי� ולהרחיק בה� לטפל מומל$

 

  מאחל לכול� קי$ נעי� ובהצלחה,
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