משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
תחו הגנת הצומח

יולי 2011

הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים
לשנת 2011/12
הוכ ע"י נטע מור ,יעקב גוטליב ,סבטלנה דובריני  ,תמר אלו
מבוא
התכשיר מתיל ברומיד נת מענה לתחו נרחב של בעיות כמו מחלות הנגרמות על ידי פטריות,
נמטודות מכל המיני ,חלק ממחלות הווירוס המועברות ע"י גורמי טפיליי החיי בקרקע,
מרבית מיני העשבי ומזיקי הקרקע .שנת  2011היא השנה האחרונה שבה מחולקות מכסות
מתיל ברומיד בכמויות קטנות למספר גידולי מצומצ .מומל לייעד את התכשיר ליישו
בחלקות הבעייתיות ביותר ולהקפיד על מינו של לפחות  25ק"ג/דונ תחת יריעה אוטמת רב#
שכבתית .בשני האחרונות נבחנות ומיושמות שיטות רבות כחלופות למתיל ברומיד .לחלק
מהחלופות טווח פעולה צר וה הרבה יותר ייחודיות לפגעי השוני; לכ כדי לבחור בטיפול
המתאי חשוב לרכוש ידע מעמיק לגבי רגישות הגידול ,הפגעי הקיימי בקרקע ורמת
האילוח בה .חלק מהתחליפי ה סלקטיביי ונית להשתמש בה ג בזמ הגידול ע
גילוי וזיהוי גור הפגע .חשוב להקפיד על הכנה טובה של הקרקע לפני החיטוי ועל מניעת
אילוח מחדש באמצעות חומר ריבוי נגוע או כלי עיבוד מזוהמי .להל מוצגות שיטות שונות
שנית להיעזר בה להדברת פגעי קרקע .בכל מקרה יש להיווע במדריכי ובאנשי התשומות
לפני השימוש בתכשירי ההדברה השוני ובשיטות המוצגות .יש לקרוא את תוויות התכשירי
ולנהוג על פי הרשו בתווית.
אי הרשו בדפו זה מהווה תחלי %לעיו קפדני בתווית התכשיר ויישו רק על פי האמור בה.

טבלה מספר  .1סניטציה כימית
קטילת הגידול ע סיומו במינו מופחת של התכשירי השוני תמנע מפתוגני שוני לעבור
לשלב קיימא העמיד יותר לתכשירי חיטוי הקרקע .כמו כ ,בקרקע נגועה קשה הסניטציה
הכימית מפחיתה את רמת הפתוגני בקרקע ומשפרת את יעילות החיטוי בהמש& .שיטה זו
אינה מעוגנת בתוויות התכשירי א& נבחנה ע"י המחקר וההדרכה ונמצאה יעילה .יש לזכור
שהסניטציה הכימית מבוצעת בנוס %לחיטוי הקרקע ולא במקומו.
נבדק בגידולי

תכשיר/שיטה

פגעי מודברי

תכשירי מתא
סודיו )אדיג ,
אדיג סופר,
אדוכ סופר,
מתמור(

פטריות קרקע,
נמטודות חופשיות

עגבנייה ,מלפפו,
פלפל

 1,3די כלורו
פרופ )קונדור(

נמטודות עפצי

היפריקו ,גרברה,
מלפפו ,עגבנייה

הערות
ניתני בסו %הגידול
דר& הטפטו %במינו
של  15#10ליטר לדונ.
בשימוש בערבה כנגד
מונוספורסקוס במלו
אביבי ,וקראו רוט
בעגבנייה.
אפשרי בחלקות נגועות
קשה או בגידולי רב#
שנתיי הרגישי
לנמטודות עפצי,
במינו של  12#10ליטר
לדונ דר& הטפטו.%

טבלה מספר  .2תכשירי ושיטות לחיטוי קרקע קד#זריעה/שתילה
תכשיר/שיטה

תכשירי מתא
סודיו )אדיג ,
אדיג סופר,
אדוכ סופר,
מתמור(

חיטוי סולרי

קונדור  1,3 #די
כלורופרופ,
תרכיז מתחלב,
משווק ע"י חב'
סוילטק
אגרוצלו  1,3 #די
כלורופרופ,
תרכיז מתחלב #
משווק ע"י חב'
אפעל

הערות
מורשה בגידולי
פגעי מודברי
יישו באמצעות המטרה או
אבטיח ,בצל ,תפוחי
אדמה ,אגוזי אדמה ,בטפטו %מתחת לפלסטיק
במערכת מנותקת.
חציל ,עגבניות,
מלפפו ,מלו ,חסה ,כמות המי ליישו #
פטריות קרקע,
בהתא לעומק ההרטבה
נמטודות חופשיות פלפל ,כרוביי,
המיועד ולסוג הקרקע.
ציפור ,סיפני,
בלבד ועשבייה
ביישו בהמטרה יש להימנע
חרציות ,עדעד,
חד#שנתית
מפגיעה ישירה בגידולי
גיפסנית ועוד.
קיימי או מרח %של
ראה תווית לגבי כל
התרסיס .מינוני בהתא
תכשיר בנפרד.
לפגעי השוני  #ראה תווית.
פעולת חיטוי בקי  #יוני עד
אוגוסט ,בשטח פתוח ללא
רשת מעל למבנה .השטח
חייב להיות מחופה 5#4
פטריות קרקע,
שבועות .מצב לחות הקרקע
עשבייה חד#שנתית לכל הגידולי
כמו לזריעה ברטוב .נית
ועלקת
כטיפול בלעדי או בשילוב
תכשירי כימיי במינו
רגיל או מופחת.
מלפפו ,פלפל,
,
גיבסנית
עגבנייה,
יבוצע ע"י חקלאי שעברו
,
אקוניטו
שוש,
הסמכה ע"י החברה .יישו
,
טרכליו
,
כלנית
דר& מערכת הטפטו%
סולידגו ,גרברה,
במערכות מנותקות ,מתחת
,
ארי
ליזיאנטוס ,לוע
נמטודות יוצרות
ליריעות פלסטיק .המרחק
היפריקו
,
ציפור
;
פשיות
עפצי וחו
בי הטפטפות לא יעלה על
,
שנתיי
#
רב
פרחי
במזיקי
פוגע ג
 0.5מטר .הוספת שלוחות
תבלי
צמחי
קרקע
טפטו %תשפר את התוצאות.
כמויות המי ביישו:
 30#20מ"ק/מי לדונ,
מלפפו ,פלפל,
תלוי בסוג הקרקע.
עגבנייה

טלו  1,3 # Πדי
כלורופרופ,
תכשיר נוזלי #
משווק ע"י חב'
סוילטק

נמטודות יוצרות
עפצי וחופשיות;
פוגע ג במזיקי
קרקע

פלדי ,EC
תרכיז מתחלב #
משווק ע"י חברת
רימי
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משווק ע"י חב'
דור כימיקלי

נמטודות יוצרות
עפצי ,עשבייה
ופטריות קרקע,
בהתא למינו
מחלות קרקע
הנגרמות על ידי
חיידקי

אבטיח שתול בשדה לשימוש בעיקר באדמות
קלות ובינוניות .יישו
גלוי ,גזר ,מלפפו
התכשיר ע"י הזרקה ואיטו
זרוע ושתול בשדה
הקרקע באמצעות מעגלה
פתוח ,עגבנייה
ו/או השקיה קלה .אי צור&
שתולה ,תפוחי
בחיפוי קרקע .ביצוע החיטוי
אדמה ,גרברה,
ייעשה ע"י קבל מוסמ&.
בטטה
לשימוש בטפטו %במערכת
מלפפו ,פלפל
חציל ,,מלו ,מנותקת מתחת ליריעה
עגבנייה,
עירית ,פלוקס חוסמת .מיוש ע"י חברת
ריח,
רימי.
עגבנייה ,תפוחי
מחייב יישו ע"י קבל
אדמה,
מוסמ&.
אגוזי אדמה
2

טבלה מספר  .3שילובי תכשירי ואמצעי אגרוטכניי
השיטה
תכ' מתא
סודיו או חיטוי
סולרי  1,3 +די
כלורופרופ
)קונדור,
אגרוצלו (

פגעי מודברי
פטריות קרקע,
נמטודות יוצרות
עפצי וחופשיות,
עשבייה חד#שנתית

תכ' מתא
סודיו ו/או
חיטוי סולרי +
ראגבי סופר/
נמקור/ביונ

פטריות קרקע,
נמטודות יוצרות
עפצי וחופשיות,
עשבייה חד#שנתית

תכ' מתא
סודיו  +חיטוי
סולרי  1,3 +די
כלורופרופ

פטריות קרקע,
נמטודות יוצרות
עפצי וחופשיות,
עשבייה חד#שנתית

תכ' מתא
סודיו  +חיטוי
סולרי

פטריות קרקע,
נמטודות חופשיות,
עשבייה חד#שנתית

תכ' מתא
סודיו +
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פטריות קרקע
וחיידקי

ייבוש קרקע

חיידקי )בעיקר
ארוויניה(

הערות
גידולי מורשי
שילוב יעיל למחלות
השונות  +נמטודות
בכל הגידולי
יוצרות עפצי .יש
המורשי
להמתי  5ימי לפחות
בתכשירי השוני
בי יישו תכ' מתא
בהתא לתוויות
סודיו ליישו קונדור.
מתאי לחלקות שבה
בכל הגידולי
נגיעות נמוכה בנמטודות.
המורשי
לעתי יש צור& ביישו
השוני
בנמטוצידי
נוס %של הנמטוצידי
ובתכ' מתא
במהל& הגידול ,בהתא
בהתא
סודיו
לרמת הנגיעות ועל פי
ת
לתוויו
הרשו בתווית.
בחודשי יולי#אוגוסט,
חיטוי סולרי קצר )3#2
שבועות( בשילוב תכ'
בכל הגידולי
מתא סודיו ביישו
המורשי
בתכשירי השוני במערכת הטפטו ,%במינו
מופחת .השילוב ע
בהתא לתוויות
חיטוי סולרי משפר את
התוצאות.
שילוב חיטוי סולרי ע
תכ' מתא סודיו
ביישו במערכת הטפטו%
בכל הגידולי
משפר את יעילות החיטוי
המורשי בתכ'
ומאפשר הפחתת מינו.
מתא סודיו
השילוב טוב א אי
בהתא לתוויות
בקרקע נמטודות יוצרות
עפצי.
מחייב יישו ע"י קבל
מונוספורסקוס
מוסמ& .מומל לשלב
במלו
חיטוי סולרי.
ייבוש קרקע בחודשי
בגידולי הרגישי
למחלה כמו נ חלב  #הקי  ,תו& עיבוד מספר
פעמי במהל& הייבוש,
דוביו
ללא חיפוי בפלסטיק.

סבילות לנמטודות
,
הכתר
עפצי ,ריקבו
עגבנייה ,פלפל,
שימוש בזני
ופוזריו
וסבילי דוררת
מלפפו
עמידי
הנבילה ,וירוסי
המועברי בקרקע
הרכבות על זני
סבילי או
עמידי

להפחתת נגיעות
בנמטודות עפצי,
פטריות קרקע
ווירוסי

אבטיח ,עגבנייה,
מלו ,מלפפו ,חציל,
גרווילאה

3

שימוש בזני עמידי
או סבילי ייעשה
בנוס %לחיטוי קרקע
כלשהו.
מיוש ברוב שטחי
האבטיח; בהיק %קט
בעגבנייה; נלמד כעת
בהיק %מסחרי במלו
ובמלפפו .יש להיווע
במשתלות.

טבלה מס'  .4טיפולי תגובתיי במהל) הגידול
בטבלה זו מוזכרי תכשירי וטיפולי להשלמת פעילות תכשירי המשמשי תחליפי
למתיל ברומיד כנגד פגעי שוני שמתגלי במהל& הגידול.
תכשיר

פגע

דיינו /דות

פיתיו

הערות
יישו בהגמעה לפני הגידול
ובמהלכו בירקות ובפרחי שוני.
טבילת שתילי לפני שתילה.

טרכלור סופר X

ריזוקטוניה וגרב מצוי
בתפוחי אדמה; קשיו
רולפסי וריזוקטוניה
בגידולי שוני
פיתיו וריזוקטוניה בכ%
קנגורו

טרכלור

מיועד לטיפולי קרקע ולחיטוי
פקעות בירקות ובפרחי.

ריזולקס

ריזוקטוניה

מונסר

ריזוקטוניה סולני בתפוחי
אדמה
כתמי שקועי )פיתיו(
בגזר; פיטופטורה בתות
שדה; פיתיו בפלפל

ליישו לפני שתילה או הגמעה
בשדה.
בפרחי לפני שתילה או במהל&
הגידול; בכרפס במשתלה; בתפוחי
אדמה בזמ הזריעה.
ליישו בריסוס בפס הזריעה
ולחיטוי זרעי.
בגזר בריסוס והמטרה; בתות
שדה ובפלפל בהגמעה בבסיס
הצמחי.

פוזריו ריקבו הגבעול
והשורש במלפפו ובמלו

 5#3הגמעות החל מ 10#7 #ימי
מהשתילה ,אחת לשבועיי.

פוזריו ריקבו הגבעול
והשורש במלפפו
מקרופומינה
ומונוספורסקוס במלו;
כתמי שקועי )פיתיו(
בגזר; ריזוקטוניה בתפו"א

 2הגמעות החל מ 7#10 #ימי
מהשתילה ,אחת לעשרה ימי.

רידומיל גולד נוזלי
תכ' פרוכלורז
)אוקטב ,מיראז',
ספורטק(
סקולר
עמיסטר

נמקור

ראגבי סופר

ויידט
ביונ
דיאזינו מגורע

קוטל נמטודות חופשיות
ויוצרות עפצי

במלו שתי הגמעות במרווח של
חודש ביניה.
תכשיר סיסטמי ע פעילות
חלקית .בגידולי אכילי יש
להקפיד על יישו התכשיר  90יו
לפני האסי.%

קוטל נמטודות יוצרות
הגידול צרי& להיות במצב של
התכשיר
עפצי וחופשיות.
קרקע כמו זחלי חיוניות טובה .להימנע מטיפול
פוגע במזיקי
ואקרית הריזוגליפוס בימי חמסי.
מלדרה
תכשיר ליישו בהגמעה במהל&
הגידול  4#3פעמי אחת
נמטודות יוצרות עפצי
לשבועיי .מומל להחמי את
ונמטודות חופשיות
התמיסה ל.5.5#6.0=pH #
תכשיר ביולוגי ,מיוש בהגמעה
נמטודות יוצרות עפצי
בפס השתילה/הזריעה.
בשימוש במרבית הגידולי
מזיקי קרקע ,נמלי ,זחלי
לקטילת מזיקי קרקע.
שחרוריות וכו'
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