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  ה"תשע ,2014סתיו  – מבזק למגדלי בזיל
  

  !בבית שאן ובבקעת הירדןמכה שוב הכשותית בבזיל מחלת 
  
  ,ושנה טובה שלום רבמגדלי בזיל בבית שאן ובבקעת הירדן ל

 תמהברור לגמרי ש, בזילבעל כשותית המתקבלים לפי הדיווחים  ;אם נגמר הקיץעוד שואלים  ינםבזיל אהמגדלי 

   !זו העונ

העומדים יש לנקוט בכל האמצעים  ןכלולהופעת המחלה והתפשטותה המהירה תנאים אידיאליים  קיימים, כעת

, עמיסטר, סיגנום, רים עם אקרובטותואנו נ ,יםנוספאין חדש לגבי רישוי תכשירים , לצערנו. למניעתם רשותנול

  . קנון וקופראנטרקול, רידומיל גולד

  באזורים . תכשירב השתמשלא מומלץ ל, באזור בית שאן גולד לרידומיללאור הדיווחים על עמידות המחלה

נביגה לרסס כאשר יש  יןא ;נעומטיפול יש להקפיד לרסס רק כ, התפתחה עמידותבהם טרם ש ,אחרים

 .התחתון של העלים םשחורה בצד

  דגימותניתן להעביר . אקרובט לתכשיר עמידותפיתוח דיווחים ראשוניים על אפשרות ללאחרונה נמסרו 

ל אחד כ ולקבל מידע מדויק לגבי המצב הספציפי אצל )פקחיםההמדריכים או באמצעות (יגאל כהן  'פלפרו

 .ואחד

 במקרה . סוסירה ופןאעל  ההקפדבדגיש את הצורך להר ווחזרואים לנכון לאנו , סוסילר סוג התכשירחוץ מ

 אחד לכמהנמוך ) טכני(כך שמומלץ לבצע קציר מיישר  ,לא ניתן להבטיח ריסוס יעיל, של בזיל גבוה וצפוף

 .דברההלכיסוי מושלם בתכשירי ה נוחכדי להשאיר את הגידול קומפקטי ו ,קצירים

 להפחתת המחלה אגרוטכניים אמצעיםיש כמה  ,בנוסף לתכשירי הדברה: 
o הערוגותאת ולא רק  ,כל השטחלחפות את עדיף  - מצעאו  חיפוי קרקע . 
o את רשתות  הסירלכן עדיף לו ,את המחלהתדביר צ "מ 45-40טמפרטורה מעל  -  טיפול חום ביום

 .את הגג מידיש לנקות  ,במקרה שהיריעה מולבנת .מעל יריעות הפוליאתילןהצל 
o את הנגיעות במחלהבכך יכול בהחלט לצמצם  ,מי שיש לו אפשרות להפעיל תאורה בלילה - תאורה .

 .אל כהןיג' פופרבה יער ווצוות נובעץ וויש להי ,מידע מדויק יותרלקבלת 

 את העלים לנוכחות ב ולבדוק היטרק ממשתלות מוכרות אך ולקנות שתילים  מומלץ – מקור השתילים

 . המחלה

 טיפול מומלץ  .בריאותחלקות  נהדבקתילא כדי ש הלהשמיד חלקה נגוע מומלץ – תחלקות נגועו השמדת

   . להקמלת העלווהקוטלי עשבים ב

  ,בברכה                   

  אורי אדלר                  דוד סילברמןשמעון ביטון ו                                                  
  הצמחים מועצת             החקלאות משרד, מ"שה                                              

                      

  .זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד מכתבכל ההמלצות הכלולות ב                    


