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  ממשק הדברה מעודכן למחלות חורף בבזילממשק הדברה מעודכן למחלות חורף בבזיל
  

  ,שלום רב

עובש , צפוי הבזיל להיפגע ממחלות הכשותית הגשום  ולח כפי שאנו חווים בימים אל,  בחורף קר

  .שליטה במחלות אלו מחייבת נקיטת אמצעים משולבים. וקשיוניה גדולה) בוטריטיס(אפור 

  

, אוורור –האמצעים העומדים לרשותנו  כלחות על הצמחים ביש לצמצם רטיבות ול:  פעולות אגרוטכניות .1

  .צבירת חום על ידי סגירת המבנה בימים בהירים ותאורה, חימום, מסך טרמי, פוליאתילן שקוףבחיפוי 

 .סביב למבניםמיה על הקרקע וילהשאיר חלקי צמח יןא :סניטציה .2

שום יבי. לקויכשיישומם  כאלה ינםא יםיעילגם חומרים  - לב הענייןהוא   יישום נכון של חומרי הדברה .3

.  קרקעל הסמוכההעלווה  הןהעלווה העליונה ו הן, חומרי הדברה חשוב להגיע לכיסוי מרבי של שני צדי העלה

על מהירות רוח יש להקפיד במרסס גב מוטורי בשימוש . זעירות ובלחץ גבוהכיסוי טוב יושג בריסוס בטיפות 

טעות נפוצה של . מרססמית קטנה יחסית ועל אחזקה יציבה של צינור הפועל  ,)המטר לשניי 90-כ(מרבית 

-רק צדו העליון של העלה ולרוב במצב זה נרטב  .מגדלים היא השאיפה  לראות עלה רטוב ולשטוף את הצמחים

מומלצים גם מרססים  ,בנוסף למרסס מפוח. מוצאים את דרכם לקרקע ,יותר לעתים אףו ,מחומר הריסוס 95%

הקפדה על גובה  .עם המדריכיםבנושא  ץעוולתבלינים שפותחו על ידי יצרני המרססים וניתן להי םייעודיי

 .אופטימליתצמחים נמוך היא הדרך היחידה להבטיח אפשרות להדברה 

 

   ממשק הדברה .4

 : כשותית הבזיל יש להבחין בין שני מצביםלטיפולי הדברה ב -   כשותית הבזיל

סימני נביגה שחורה של כשותית בצד התחתון של  איןכאשר  : ת העלהבתחתי כשאין סימני נביגה שחורה .4.1

 מור/קנון/אקרובט/המשך הטיפול יהיה בעמיסטר .קטיףהאחר למיד  גולדדומיל ילרסס ר מומלץהעלים  

   . תכשירי נחושת אחריםבאו 

פעמים  3 שימוש ברידומיל גולד ולטפלאת המומלץ לעצור  : העלה שחורה בתחתית כאשר יש סימני נביגה .4.2

כעבור . נחושת מור ותכשירי, קנון, מנבתכשירי לדוגמה ב ;ימים 5-3בתכשירים פרוטקטנטים בהפרש של 

  .ברידומיל גולדניתן לחזור ולטפל כשבועיים 

                                                                                                                                            

  ג"תשע, שבטבז "כ   
  07/02/2013 



    
  תוח הכפרימשרד החקלאות ופ

 שירות ההדרכה והמקצוע
  ש"ת וגדאגף הירקו

  הגנת הצומחואגף 
 

 

  
 : גדולה בוטריטיס וקשיוניה .4.3

קציר הטלדור מיד לאחר במיתוס או , לו בכל הארץ ויש להקפיד על ריסוס בסוויץלמחלות השל הכעת יש התפרצות 

אך כדאי  ,מרבית התכשירים נגד חרקיםעם אלה עם תכשירים נגד כשותית וניתן לשלב תכשירים ). שעות 6תוך (

   .עניין בטרם ביצועובעץ וולהי

  

  

  הדברת הכשותית ופגעי עונה נוספיםל מלציםהטיפולים המו המסכמת את הלדוגמה להלן טבל

טיפול   ימים משתילה
  כשותיתב

  הערות  **פגעים נוספיםבטיפול 
  פגעים  תכשיר

מטפלים פעמיים       רידומיל גולד  במשתלה
ברידומיל גולד 

בהצצת הפסיגים 
ושבוע לפני הוצאת 

   ליםהשתי
    מנהרנים ואקרית העיוותים  ורטימק  דומיל גולדיר  14
    בוטריטיס וקשיוניה  'סוייץ  אקרובט  21

+ עמיסטאר   קציר ראשון - 28
  נחושת

  אחרי קטיף  מנהרנים ועשים  פרוקליים

        גולדרידומיל   35
  +עמיסטאר  קציר שני - 42

  נחושת
או  'סוויץ

  טלדור
  אחרי קטיף  בוטריטיס וקשיוניה

 + קרובטא  49
  קנון/מור

    מנהרנים ואקרית העיוותים  ורטימק

  אחרי קטיף      רידומיל גולד  קציר שלישי - 56
  

  .הקטיףאחר לאפלורד מיד בלטפל במוספילן ו מומלץ ,בכנימת עש הטבקאובחנה נגיעות אם *   
  .ס'צבניתן לטפל במוספילן או , בכנימות עלהאם אובחנה נגיעות ** 

  .המחקרוצוות ההדרכה בעץ וובכל עת ניתן להי

  ,בברכה    

  אורי אדלר                 דוד סילברמן ושמעון ביטון

  מועצת הצמחים             מ"שה           

      :עצות נא לשלוח מסרוןוולהי    
  050-6241638או  050-6241609                     

  
  .כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד

 
 

  


