
בהגמעה  בפונגיצידיםשימוש 

 .כנגד מחלות קרקע ונוף

 
 שמעון פיבוניה: מאת



 מחלות קרקע במלון בערבה

 :בערבה מגדלים מלון בשתי עונות

 

מועד ) שתילות יולי עד ספטמבר  –עונת הסתיו 

וגידול למשך ( השתילה כתלות בתת האזור

,  הגידול נעשה בשטח פתוח. חודשיים שלושה

 .גידול שרוע

 

שתילות נובמבר עד ינואר וגידול עד  –עונת האביב 

הגידול מודלה ואו שרוע (. מועד הסניטציה)סוף יוני 

 .במנהרות עבירות



למניעת תמותות במלון וגם כנגד עשביה ונמטודות נהוג  
 .לפני כל עונה ברומידהיה לחטא את הקרקע במתיל 

 

:     התחליפים לחיטוי קרקע מתאימים לעונת הסתיו
 .טלודריפ, פורמלין+  אדיגן, אדיגן

 

או שילוב   אדיגן: חומרים אלו אינם מתאימים לעונת האביב
.  שלו עם פורמלין אינם יעילים עם ירידת הטמפרטורות

יעיל גם בטמפרטורות נמוכות אך דרוש משך זמן   טלודריפ
 .ארוך מאד מיישום לשתילה

 

  ברומידניתן אישור מיוחד לשימוש במתיל  2011לכן עד 
 .למלון בעונת האביב בערבה

 



 :מחלות הקרקע וגבעול תחתון בערבה

 .פיתיום פוזריום ועוד, מירוטציום, דידימלה, מונוספורסקוס

 

 .המחלה העיקרית היא מונוספורסקוס



עד לפני מספר שנים לא הייתה  

 . במלון אביב ברומידאלטרנטיבה למתיל 

 



כבר , מבחן פשוט בצלחות פטרי הראה שפונגיצידים רבים מעכבים

 .את הגידול הווגטטיבי של הפטריה מונוספורסקוס, בריכוזים נמוכים

השפעת חומרי הדברה  בצלחות פטרי על מונוספורסקוס
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 :הנחות יסוד, מעבר מבחינת החומרים בצלחת לבחינתם בשדה

 

 
הפונגיציד יעבוד בעיקר על פטריה פעילה מבחינה , שלא כמו בחיטוי קרקע

לכן נצטרך ליישם החומר במהלך העונה וכפי הנראה מספר  . ביולוגית
 .פעמים

 

ושתהיה   לעיקר בית השורשיםכ למצוא חומר שיגיע "למחלת קרקע נצטרך  בד
 .השפעה מתמשכתלו 

 

חומר עם . חומר עם ספיחה בינונית חזקה לקרקע :הגעה לבית השורשים
חומר עם ספיחה חזקה מידי  . י ההשקיה"ספיחה חלשה יודח במהרה ע

 .יתרכז באזור הסמוך לטפטפת ולא יגיע לאזור המטרה

 

חומר שהפירוק הכימי ואו   :משך חיים ארוך בקרקע -השפעה מתמשכת 
ככל שקצב הפירוק של החומר יהיה  . הביולוגי שלו בקרקע אינו מהיר מידי
 .מהיר יותר ידרשו יישומים רבים יותר

 
 



 מניעת התמוטטות מלון באמצעות פונגיצידים

 



 מספר היישומים הדרוש בעונה האביבית

 



 מספר היישומים הדרוש בעונה הסתווית

 



 יבולים

 



 



 



השפעת תכונות החומר על יעילות ההדברה  

 .בשדה



Soil-water partition coefficient KOC 

 

The partition coefficient KOC is defined as the ratio of pesticide 

concentration in a state of sorption (i.e. adhered to soil particles) and the 

solution phase (i.e. dissolved in the soil water). Thus, for a given amount of 

pesticide, the smaller the Koc value, the greater the concentration of the 

pesticide in solution. Pesticides with a small Koc value are more likely to 

leach into groundwater than those with a large Koc value. 

Sorption for a given pesticide is greater in soils with a higher organic matter 

content. Thus, pesticide leaching is thought to be slower in those soils than 

in soils lower in organic matter. 

Because of the large range of Koc values, use the logarithm of Koc. A 

compound's mobility in soil is classified according to Table C. 



DT50 

 

Classification 

 

<20 Readily degradable 

20–60 Fairly degradable 

60–180 Slightly degradable 

>180 Very slightly degradable 

Classification of degradability in soil (biological and physicochemical 

transformations( 

Solubility Classification 

<0.10 Not soluble 

0.1–1 Slightly soluble 

1–10 
Moderately 

soluble 

10–100 Readily soluble 

Classification of solubility in water 

 

 

Log Koc Classification 

<1 Highly mobile 

1–2 Mobile 

2–3 
Moderately 

mobile 

3–4 Slightly mobile 

4–5 Hardly mobile 

>5 Immobile 

Classification of mobility 



 תכונות  חומרים

dinotefuran 39 gram 

פירוק T1/2     - ימיםספיחה log Koc((מסיסות )ח"מ(חומר

Trifloxystrobin0.61.54406804435פלינט

Kresoxim methyl22.34-2.57~1-7סטרובי

Fluazinam0.073.29~6-15אוהיו

Fludioxonil1.84.06-5.56140-200סקולר

Azoxystrobin62.69100-150עמיסטאר

Prochloraz3.59-4.1511-43" ,אוקטב

ספורטק

Pyraclorstrobin1.94.0432-62סיגנום

Boscalide4.642.91150סיגנום

hymexazolgram 85log(0.28(טצ'יגארן

carbendazimdispersable2.3590-360בוויסטין

imidacloprid5142.4997קונפידור

acetamiprid30002.31-8"מוספילן

איפון

120 500 

82 1.41 

34 



 חומר

 מסיסות  

 במים

 אורך חיים

 )(DT50שדה 

  

Koc   

 imidacloprid Neonicotinoid  610 191 225 קונפידור

 acetamiprid Neonicotinoid  2950 3 200 מוספילן

 dinotefuran Neonicotinoid  39830 75 26 איפון

 thiamethoxam Neonicotinoid  4100 39 56 אקטרה

 clothianidin Neonicotinoid  340 121 123 'קלאץ

 sulfoxaflor 568 3.54 40 פלאש

 Flupyradifurone 3200 130 98.4 סיבנטו

 Chlorantraniliprole 0.88 204 362 קוריגן

 Cyantraniliprole 14.2 32.4 241 ורימרק

    

 oxamyl 148100 11 16 ווידט

 pirimicarb 3100 9 388 פירימור

 cyromazine 13000 9.7 409 טריגרד

    

abamectin   7.8 ppb <2 ורטימק  4000 

 fluopiram   16 119 279 )וולום)לונה 



  

 חומר

 מסיסות  

 במים

 אורך חיים

 )(DT50שדה 

  

Koc   

 3760 85 15 טריאזול difenoconazole סקור

 364 129 93 טריאזול cyproconazole אטמי

 2205 197 73 טריאזול penconazole אופיר

 517 306 132 טריאזול myclobutanil סיסטאן

 255 1358 101 טריאזול flutriafol חוסן

 769 62 36 טריאזול tebuconazole פוליקור

 1152 61 156 טריאזול Tetraconazole דומארק

 273 250 72 טריאזול triadimenol באיפידן

 prochloraz 26.5 16.7-200 500 ספורטק

 carbendazim Benzimidazole 8 18 223 בוויסטין

 fenarimol Pyrimidine 13.7 250 734 רוביגן

 423 70 6.7 סטרובילורין azoxystrobin עמיסטאר

 848 77 2.29 סטרובילורין  Fluoxastrobin דיסארם

 308 0.87 2 סטרובילורין kresoxim methyl סטרובי

 5853 98 128 סטרובילורין metominostrobin רינגו

 9304 32 1.9 סטרובילורין pyraclostrobin סיגנום

דהידרוגנז סוקצינט מעכב boscalid סיגנום  4.6 118 772 

 fenamidone 7.8 8.1 388 קונסנטו

 fluazinam 0.135 16.4 16430 אוהיו

 fluopiram   16 119 279 לונה

 fludioxonil 1.8 20.5 145000 'סוויץ

 cyprodinil 13 45 2277 'סוויץ

 mefenoxam 26000 14 79 רידומיל



 חומר

 מסיסות

 במים

 אורך חיים

 DT50)( Kocשדה 

 sulfosulfuron 1627 44.5 33 מוניטור

 imazapic 2230 232 137 קדרה

 chlortal dimethyl 0.21 47 2963 דאקטאל

 diuron 35.6 90 813 דיורקס

 pendimethalion 0.33 100 17941 סטומפ

 sulfentrazone 780 400 43 בוראל

 oxyflourfen 0.116 70 7566 גול

 oxadiazon 0.57 165 3200 רונסטאר

 flurochloridone 21.9 40 700 )רייסר)דקוטה 

 diflufenican 0.05 315 2000 (שוהם) קווארץ

 linuron 63.8 48 739 לינורקס



 :ניסיון לבחינת יעילות חומרים משולבים



 יתרונות וחסרונות לחומרים
,  החומר מגיע לנוף. הסטרובילוריניםחומר סיסטמי מקבוצת  – עמיסטאר

החומר עשוי להיות יעיל   מונוספורסקוסמלבד . אך אין חשש שיגיע לפרי
 .  וקמחון כשותית, דידימלה, מירוטציום: גם כנגד מגוון מחלות גבעול ונוף

 .של פטריות לחומר עמידויותקיים חשש רב להתפתחות       

 

יעבוד רק כנגד . הטריאזוליםחומר לא סיסטמי ממשפחת  – ספורטאק
  מונוספורסקוסמלבד . פטריות קרקע וגבעול תחתון ואין חשש שיגיע לפרי

לאחרונה נמצאה רעילות למלון  . פוזריוםהחומר עשוי להיות יעיל גם כנגד 
 .מהחומר והוא הוצא משימוש

 

חומר לא סיסטמי ממשפחת  : שילוב של שני חומרים – סיגנום
עשוי להגיע  הבוסקליד(. בוסקליד)וחומר סיסטמי חלש  הסטרובילורינים

עשוי לעבוד   הבוסקליד. ולכן כדאי להשתמש בחומר רק לפני חנטה לפרי
 .קמחון, דידימלה, מירוטציום: גם כנגד מחלות גבעול ונוף

 

יחד עם חומר לא  ( עמיסטאר)סיסטמי  סטרובילוריןשילוב של  – קומודור
  לעמיסטארשימוש בחומר יאפשר הורדת מינון ביחס (. בראבו)סיסטמי 

,  עמיסטארכנגד  מונוספורסקוסשל  עמידויותועשוי להקטין הסיכון ליצירת 
 .לא מגיע לשם הבראבואך לא של פטריות נוף כי 

 

 



 גידול אביבי שתילת תחילת דצמבר

 דצמבר

 :ממשק הדברה

 אפריל מרץ פברואר ינואר

 פוזריום

 מירוטציום

 דידימלה

 כשותית

 קישיוניה
 

 מונוספורסקוס

 כשותית , דידימלה, יעשה עבודה גם כנגד מירוטציום: עמיסטאר

 )חלש)וקמחון                 
 יעשה עבודה גם כנגד פוזריום: ספורטק

 ספורטק עמיסטאר

? 





גידול אביבי ארוך שתילת אמצע  

 נובמבר עד תחילת דצמבר

 דצמבר

 :ממשק הדברה

 אפריל מרץ פברואר ינואר

 פוזריום

 מירוטציום

 דידימלה

 כשותית

 קישיוניה
 

 מונוספורסקוס

  כשותית, דידימלה, מירוטציוםיעשה עבודה גם כנגד : עמיסטאר

 )חלש) וקמחון                
 למונוספורסקוסוגם כנראה קצת  פוזריוםיעשה עבודה כנגד : סקולר

 קומודוראו  עמיסטאר
 סקולר

 סיגנום

 יוני מאי

? 



 



שימוש בפונגיצידים בהגמעה להדברת  

 .מחלות נוף

 



 בפלפל קימחונית



  הקימחוניתגורמת מחלת  Leveillula taurica הפטריה
 .האסקומיצטיםשייכת לקבוצת 

  

 .זוהי פטריה רב פונדקאית התוקפת עשרות מיני צמחים

 

רבים אחרים היא אינה זקוקה למים חופשיים   קימחונותכמו 
להשלמת החדירה לצמח ולכן המחלה מופיעה גם בלחות  

 .יחסית נמוכה

 

חייבת רקמה חיה כדי  )היא פרזיט אובליגטורי  הפטריה
נושאי הנבגים יוצאים בצד  . אנדופרזיטיתוהיא (. לגדול

 .הלבן הלבדהתחתון של העלה ועם הנבגים יוצרים את 

 

נשירת  . עלולה לגרום להתייבשות עלים ונשירתם הקימחונית
, פגיעה בחנטה וגודל פרי, בפוטוסינטזהפחיתה , פרחים

 .חשיפת פרי למכות שמש



 התפתחות המחלה בערבה  

המחלה מופיעה באזורי הגידול השונים בערבה  

.  ירידת הטמפרטורות –כתלות בתנאי הסביבה 

 .  ולאו דווקא בהקשר למועד החנטה

 

 .בפארן היא מופיעה בסביבות תחילת אוקטובר

 .בעין יהב לקראת אמצע באוקטובר

 בחצבה לקראת סוף אוקטובר

 .תחילת עד אמצע נובמבר -בכיכר סדום 



 

הופעת מחלה והתפתחותה כתלות במועד השתילה
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דוגמא אופיינית לקשר בין טמפרטורה  

 ופעילות ביולוגית כלשהי

 

 טמפרטורה

ב
צ
ק

 



   :למחלה שתי פזות התפתחות עיקריות

שלב התפתחות מהיר מהופעת המחלה ובמשך 

 .הסתיו

 .ושלב התפתחות איטי במהלך החורף



  –חומרת המחלה בערכי לוגיט 

 

 



 



 



 הבדל עקרוני בין הגמעה לריסוס של חומר סיסטמי
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כמות חומר ההדברה שנמצאה בעלים של גידולי עלים 

 שונים כתלות בימים מריסוס

 



    azoxystrobin 

( )       (          ) 
     

       
                  

1 0.26 <0.02 <0.02 

7 0.26 0.65 <0.02 

14 0.11 0.51 <0.02 

21 0.08 0.79 <0.02 

28 0.02 0.05 <0.02 

 

מ מאזור  "ס 0-10רמת עמיסטאר שנמצאה במדגם קרקע מעומק 

ופרי  ( עלה ראשון בגודל מלא מהקודקוד)מדגם עלים , הטפטפת

היישום של  . פלפל בשבירת צבע כתלות במספר הימים מיישום

לפלפל מזן   3/2/08 -ק לדונם ניתן ב"סמ 150עמיסטאר במינון 

 .  כיכר סדום, סליקה שגדל על קרקע חולית בחממה בתחנת זהר



 השוואה בין הגמעה לריסוס

 





 :לסיכום

 

 .מופיעה בערבה עם הירידה בטמפרטורות הקימחוניתמחלת 

 

המחלה מתפתחת במהירות רבה , בסתיו, בתקופה הראשונה
 .  ביותר ויש חשיבות רבה להדברה טובה

    

,  בתקופה זו. משך תקופה זו הוא בסביבות שישה שבועות   
חשוב לרסס כל שבועיים ובזנים רגישים  , מהופעת המחלה ואילך

 .גם כל עשרה ימים

 

.  בהמשך חלה האטה משמעותית מאד בקצב התפתחות המחלה
ניתן להפסיק   מקימחוניתלכן כאשר נכנסים לחורף עם שדה נקי 

אם . את הריסוסים ואו להגדיל מאד את המרווח בין הריסוסים
 .  יש צורך להמשיך ולרסס בתדירות גבוהה, רמת המחלה גבוהה

 

 



שקיבלו  ( 3-4) פונגיצידיםכיום משתמשים באופן נרחב במספר 
.  עגבנייה וחציל, בפלפל קמחוניתרישוי ליישום בהגמעה כנגד 

 .כמו כן מיישמים השיטה גם בגידולים נוספים
  

קיים יתרון ליישום בהגמעה לעומת  , אם החומר מתאים לכך
ריסוס מבחינת משך זמן ההגנה האפקטיבי על הצמח מפטריות  

מימים ספורים בריסוס לשלושה שבועות   ;התוקפות את הנוף
 .  ויותר בהגמעה

 
  

לחומרים   הפטריהכדי להפחית את הסיכון להיווצרות עמידות 
 .אלטרנציהחשוב לבצע , והסיכון לפירוק מואץ בקרקע

 
 



 תמותות בעגבנייה וצ'רי ברמת נגב

החלה תופעה של תמותת צמחי ( כנראה במקביל להופעת הווירוס החדש)בשנים האחרונות 

 .עגבנייה בוגרים

 

 .סולני ופוזריום ריזוקטוניה, פיתיוםהיו בעיקר  בבידודיםגורמים חשודים כפתוגניים שנמצאו 

 

 .הרכבה לא מונעת את תמותת הצמחים

 

 .התמותה יכולה להופיע גם בשטחים חדשים

 

וביחוד כאלו המבוצעים מחוץ לחודשי הקיץ וכאלו המבוצעים עם שלוחה אחת  , חיטויי קרקע

 .  לא צפויים לפתור את הבעיה, לערוגה

 

ר עומר פרנקל ממכון  "ד, פ רמת נגב החל מחקר בנושא בשיתוף עם חוקר מחלות קרקע"במו

ובווירוס והתפתחות המחלה   בפטריהוהוצב ניסוי ללימוד הקשר בין הדבקה משולבת , וולקני

 .  רי'בצ

 



 כנראה שפחות ריזוקטוניה, ופיתיוםסולני  פוזריוםהגורמים המשמעותיים : ממה שידוע עד עתה

 

   :פיתיום

 .היה ידוע עד עתה כגורם תמותות לצמחים צעירים
 

כעת הוא יכול לגרום לתמותות בצמחים בוגרים בני חודשיים בערך בקיץ וגם לתמותות של צמחים 

 מבוגרים בחורף
 

 .דיסארםעם  רידומילואו שילוב של  רידומיל: טיפול טוב כנגדו
 

 .נראים בכל הצמח באופן אחיד( טורגוראיבוד )סימני הנבילה  –סימנים אופייניים 

 .מערכת השורשים רקובה וניתן להסיר את קליפת השורש ולהישאר עם השדרה המרכזית

 .כשעושים חתך בגבעול התחתון רואים החמה חיוורת בצבע חום בהיר לכיוון אפור
 

 סולני פוזריום

 לא היה ידוע עד עתה כגורם נזק בעגבנייה
 

והוא נהיה יותר אגרסיבי ככל . מגיל חודש וחצי בערך, כעת הוא כנראה גורם ראשי לתמותות

 .שמתחמם
 

 .סימני הנבילה מתחילים מעלים בוגרים ונעים כלפי מעלה –סימנים אופייניים 

 .עיקר הפגיעה היא בגבעול התחתון, בתחילת הנבילה מערכת השורשים לא נראית כמעט פגועה

על פני הגבעול התחתון במקומות בהם הורדו עלים יש לעיתים החמות דומות לאלו שמתקבלות  

 .מבוטריטיס

 .כשעושים חתך בגבעול תחתון רואים החמה בצבע חום כהה לכיוון שחור

 .בצבע אדום הפטריהמינית של  נביגהעל הגבעול התחתון בסמוך לקרקע ניתן לראות צברי 

 .  אך יש גם אפשרות להדבקה אווירנית, היא כנראה בעיקר מהקרקע בפטריההידבקות הצמח 







 השפעת החיטוי על יבול פלפל במהלך שנות הניסוי

 



 

השפעת גורם הצנעת הצמחים מעונה  

 קודמת על יבול הפלפל



 ):פונגיצידים)שימוש בתכשירים קוטלי פטריות 

 סולני  הגדל בצלחת פטרי ביחס לביקורת   פוזריוםדרגת העיכוב של 

 PPM-ריכוז תכשיר מסחרי ב

 2 20 200 חומר

 65% 100% 100% סוויץ

 71% 100% 100% פוליקור

 100% 100% 100% ספורטק

 30% 60% 100% קנון

 0 7% 8% דלסן

 35% 35% 38% עמיסטר

 38% 28% 46% סיגנום

 44% 43% 74% אוהיו

 22% 27% 84% סיסטאן

 4% 2% 37% באיפידן

 3% 5% 37% דומארק

 20% 19% 29% חוסן

 6% 29% 27% סקור

 10% 7% 9% וולום

1%- 26% נמרוד  5% 

2%- 27% 35% רובראל  





 בחינה ראשונית והתרשמויות במבנים מסחריים:

 .כ מספיק יישום אחד"בד – מפיתיוםנראה יעיל למניעת תמותות  רידומיל
 

כל  –תדירות היישום הדרושה בעונה החמה . מפוזריוםמפחית מאד תמותות ' מתקבל הרושם שסוויץ

 .שבועיים עד שלושה שבועות
 

 .  רי'בצקיצור פרקים  – לנינוסלדונם גרם  150במינון  פוליקור
 

 

התקדמות בידע בנושא  ) ופיתיום מפוזריוםתכנית הגמעות המוצעת בשלב זה לשטח מועד לתמותות 

 (:תעזור לשפר את הפרוטוקול המוצע

 

בתדירות של שבועיים  ' מגיל שלושה שבועות בערך להתחיל לטפל בסוויץ :לשטח שנשתל באביב

 (  אם רואים שלא מספיק כל שלושה שבועות אז לעבור ליישום אחת לשבועיים)עד שלושה שבועות 

 .פיתיוםכנגד  רידומילבגיל חודש וחצי בערך ליישם  -בנוסף 

 

 .ל עד שמתקרר"טיפולים כנ: סתיו ונכנס לחורף-לשטח שנשתל בקיץ

' אז להמשיך בחורף טיפולי סוויץ אם השטח מיועד לגידול עד לקיץ בשנה הבאה –לאחר שהתקרר 

 .  שבועות ועם ההתחממות באביב לחזור לתדירות של תחילת העונה 4-6בתדירות של 

 .  אז ניתן להפסיק את הטיפולים כשמתקרראם הגידול לא מתוכנן להמשיך לתוך הקיץ 

חורפי וצריך לאבחן ולטפל   מפיתיוםסולני אלא  מפוזריוםכ לא יהיו "תמותות צמחים בחורף בד

 .בהתאם

 .עשויה לעזור' מריחת הגבעול התחתון עם סוויץ, בנוסף

 .  ומים ליצירת משחה למריחה( 95%)עם טלק ( בערך 5%)תערובת של התכשיר 

 .ניתן לטפל על גבעול ללא סימנים למניעה ואו גבעול עם סמני החמה לריפוי

 משך הפעילות של התכשיר בצמח היא ארוכה

 

 

 

 

 



ביחוד  , ריקבון הכתר למשל פוזריוםכמו כמובן שתמותות יכולות להיגרם גם מגורמים אחרים 

 ריקבון הכתר פוזריוםצפויים להפחית גם נזקי ' טיפולי הסוויץ. בצמחים לא מורכבים

 

נוכל  ( ואוקטב' מיראז, ספורטק) ופרוכלורזקנון , פוליקורבמידה ונלמד לעבוד עם , בעתיד הקרוב

 .לשפר את פרוטוקול ההדברה

 

 .  ולפחיתה ביעילות ההדברה לפיטוטוקסיותעלול בשימושים חוזרים לגרום  – רידומיל

 

 .סולני פוזריוםצפוי להיות יעיל יותר למניעת נזקי , חומר סיסטמי', לסוויץבניגוד , שהוא, הפוליקור

  נינוסהחשש העיקרי הוא  –במהלך הקיץ מבחינת פגיעה בצמחים  50-100במינון  פוליקורנבדוק 

 .הצמח

 

 .'סוויץנבחן שילוב שלו עם  –קנון לא צפוי לגרום לנזק לצמחים 

 

לעגבנייה   לפיטוטוקסיותמאידך הוא עלול לגרום  הפוזריוםפוטנציאל גדול להדברת  לפרוכלורז

נבחן דרכים לשימוש בו עם מינימום סיכון  . ולשתילה חדשה גם לאחר זמן רב מיישומו בקרקע

 .  לגידול

 

 יכול לעזור – לבוטריטיסכמו שעושים  –על הגבעול  ' טיפולי מריחה של סוויץ

 

 וציפרודיניל פלודיאוקסונילהם חומרים המכילים הרכב זהה של  ודיפאנס סאוונה', סוויץ

 

שהוא   –בלבד  פלודיאוקסונילהם חומרים המכילים  ופלאסיד' סוואנה תר', טאץ, סלסט, סקולאר

 .  פוזריוםכנראה החומר המשמעותי מבין השניים להדברת 



  

 קבוצה

   אורך חיים מסיסות

 Koc (DT50)שדה  במים חומר

            

 769 62 36 טריאזול tebuconazole פוליקור

            

 1E+05 20.5 1.8 פנילפירול fludioxonil 'סוויץ

 2277 45 13 אנילינופירימידין cyprodinil 'סוויץ

            

 79 14 26000 פנילאמיד mefenoxam רידומיל

 848 77 2.29 סטרובילורין  Fluoxastrobin דיסארם

 590 180 6.7 סטרובילורין Azoxystrobin עמיסטר

 קנון

Potasium 

phosphite 453 142 5000000 לא אורגני 

 500 17 26.5 אימידאזול Prochloraz ספורטק



 בעלי פלפל עקומי דעיכה של סוויץ'

 בגבעול פלפל

 בקרקע



ומתאים ליישום בהגמעה   לפוזריוםהוא חומר יעיל במיוחד ( אוקטב', מיראז, ספורטק) פרוכלורז

בצמחי  פיטוטוקסיותאולם השימוש בו הוא מסוכן מאד מבחינת קבלת , למחלות גבעול תחתון

 על עגבנייה ברמת נגב עדיין לכן לא בדקנו אותו . עגבנייה וביחוד בקרקעות חוליות



  דיסארםשילוב של 

 רידומילעם 

 פיתיוםכנגד 



 

 

 תודה רבה


