
 המלצות הגנת הצומח בירקות
 

  21.8.17מפגש מגדלים 

 לילך זיגר

 ,  מ"שה צ"הגהמדריכת 

 משרד החקלאות



 הכנת השטח

 יישום שבועיים לפני השתילה: חיטוי קרקע•

ימים בין יישום   5לשמור על רווח של לפחות •

לתכשירי מתאם סודיום   טלון/ אגרוצלון/ קונדור

 ..(מתמור, אדיגן)

 הסרת פלסטיק כשבוע לפני השתילה -אוורור•



 אמצעי הדברה

 אגרוטכניםאמצעי הדברה •

 רוטציה   -הדברה כימית•

 אויבים טבעיים -הדברה ביולוגית•

 הדברה משולבת•



 אגרוטכניםאמצעים 

 -מניעת חדירה)פתחים , סגירת רשתות -מש 50רשת •

 ( עשים, מנהרנים, כנימות עלה, כנימת עש הטבק

 חיפוי גגות -(אנטי וירוס)UVיריעות פלסטיק בולע •

 (תכשירי כלור)לפני השתילה ריסוס המבנה •

צמחים של , שאריות הגידול הקודם, עשבייה -סניטציה•

 מקור מדבק פגעים שונים -העובדים הזרים



 מזיקים

 אבסלוטה טוטה•

 כנימת עש הטבק•

 אקריות•

 

 תריפס•

 



 תריפס

 נזקים קשים בשתילות תחילת האביב•

 !!סניטציה•



 אבסלוטה טוטה

 נזק בעלווה ובפרי•

 בעגבנייה ובחצילנזק •



 הדברה -אבסלוטה טוטה

 מהגמעותלהימנע •

 עמידות לחומרי הדברה בהגמעה•

 (אמפליגו, דוריבו,  קורגן) 

 סגירת מבנים•

,  אקסירל, פרוקליים, פיראטריסוס  -טיפול מומלץ•

,  דסיס, דנים, אוונט, דוריבו, אמפליגו, קורגן

 (...מתפרק מהר -הגמעה) ורימרק ,לאנט, סמש

 !רוטציה בין חומרים מקבוצות כימיות•

 להוציא כוורות  בטוח לדבורים  אסור לשימוש עם דבורים 



 כנימת עש הטבק

 סתיו, קיץ, אביב: עונה•

 פייחת: נזק ישיר•

 לוירוסיםוקטור : נזק עקיף•
  (TYLCV)האמיר בעגבנייה  צהבון

   (ELMMV) המתון בחציל  הנימורוירוס 

 CYSDV))הצהבת העלים של הדלועים 

 (SLCV)הקישוא קיפול העלים של וירוס 

 (WmCSV)   האבטיח  של והגימדון הכלורוזהוירוס 

 נושאת אקרית עיוותים על רגליה•

 (בעגבנייה Ty)צמחים עמידים •



 מחזור חיים -כנימת עש הטבק

16 °C 26 °C 

 6.7 21.0 ביצה

 3.7 11.8 1+2נימפה 

 2.9 9.0 3נימפה 

 3.3 10.4 4נימפה 

 5.7 18.1 גולם

 22.3 70.3 כ ימים"סה

 ביצה

 1+2נימפה 

 3נימפה 

 גולם 4נימפה 

 בוגר

 מחזור חיים -ט"כע

https://www.youtube.com/watch?v=V3q2PEB9MAI


 הדברה -כנימת עש הטבק

 סגירת מבנים -אגרוטכניםאמצעים 

   -הדברה ביולוגית

 (סבירסקי)אקרית טורפת 

 -הדברה כימית

 דסיס, סימבוש, אויסקט, מוספילן: קטילת בוגרים

   ורימרק, אפלורד, אוברון: קטילת דרגות צעירות

 (צעירות -ורימרק ,אקטרה, קונפידור: הגמעות)

 אקסירל, איפון, פגסוס

 

 להוציא כוורות  בטוח לדבורים  אסור לשימוש עם דבורים  



 אקריות

 פעילות כל השנה•

 גבוהות מעודדות' יובש וטמפ•

 נישאות ברוח•

 חדירה למבנים מהשוליים•

 בנגיעות גבוהה נזקים כבדים•



 מחזור חיים -אקריות

 'כתלות בטמפ, ימים 40 - 5בין 



 הדברה -אקריות
 העלהלהקפיד על כיסוי טוב גם בצד התחתון של •

 -מומלציםטיפולים •
  (ודומיו ורטימק) אבמקטיןתכשירי.. 

דרגות צעירות+ שילוב קוטלי בוגרים 

אוברון, ספיידר, אפולו: דרגות צעירות 

מסאי, פלורמייט, אקסמייט: קוטלי בוגרים  ,
 ...  פגסוס, פיראט, מילבנוק, דיפנדר

 שילוב שמנים(נימגארד, טק-תמר ,EOS) 

 אקרית טורפת -הדברה משולבת•

 !!!ניטור•



 מחלות עלים

 קמחונית/ קמחון•

 עובש עלים•

 סטמפילום•

 חלפת•



 סטמפיליום

 ולחות  חום תנאי •

העליון  כלל בחצי בדרך –התסמינים •
 של הצמח 

 זנים רגישים•

לגרום לנזק  מטופל עלול לא אם •
 .משמעותי

,  מנבגן, בראבו: מניעה -הדברה•
 מנצידן

/  סקור, פולירון/ פוליקור: טיפול
 רובראל, בוגירון



 קמחונות

 קמחונית/ קמחון•

עם   נוחות' טמפ -עונות מעבר•
 הבוקר  לחות גבוהה בשעות 

 חוסן, עמיסטאר -הגמעות: הדברה•

 ...קנון, תכשירי נחושת: מניעה•

,  אופיר, תכשירי גופרית: ריסוס•
,  פוליקור, סקור, באיפידן, בוגירון

,  בליס/ סיגנום, אטמי אקסטרה
 ....שמנים, לונה, אביר, פולאר



 !שתהיה עונה מוצלחת


