ענפי קישוט ירוקי בחודשי הקי
שרלה גוטמ ,יאיר תמרי ,יאיר נשרי ,שוש וייצמ ,יעקב גוטליב ואליעזר שפיגל 
מדריכי ענפי קישוט וצמחי בית ,אג הפרחי והגנה"צ ,שה"מ
כללי
הענ של ענפי הקישוט הירוקי נקלע למשבר ולירידה ברווחיות ,והדבר מתבטא ג בהתייחסות
חלק מהמגדלי לגורמי הייצור והמקצוע ,המנסי לחסו בהוצאות או לדחות .התהלי גורר
בעקיפי ירידה באיכות המוצר ופחיתה בתפוקות .לפיכ ,יש לשקול בכובד ראש את דרכי
הפעולה/המהלכי הנדרשי/ות בימי אלו ולמצות את המקצוענות והמקצועיות עד שנגיע שוב
למקו מבטחי.
אחת ההשלכות של המצב מתבטאת בירידה באיכות ענפי הארליה  מגדלי שנותרו ע מלאי
ודחו את הקטי ,גרמו בעקיפי להזדקנות הענפי; לרוב אי הדבר ניכר חזותית ,א לאחר משלוח
מתקבלות תלונות על השחרות .מגדלי הקוטפי באופ רצי לרוב אינ מקבלי תלונות .ג
בגידול הרוסקוס לא הספיקו המגדלי מסיבות שונות לסיי את הקטי עד הופעת הפריצות
החדשות בסתו ,והחלקות הצפופות היו כר פורה למחלות ולענפי צעירי עקומי שחיפשו את
דרכ בתו הסב.
השקיה
למרות שילוב של מי מותפלי בהשקיה בכמה אזורי באר! ,עדיי המי חסרי מאוד
ומתייקרי מיו ליו .חובה על המשתמשי לחסו במי ,והדבר מחייב אותנו להקדיש תשומת
לב יתרה בהשקיית המטעי .נית להסתייע בכלי המספקי תמונה מדויקת יותר של צריכת
הצמחי ורטיבות הקרקע ,ובראש וראשונה  הטנסיומטרי .לאחרונה התחלנו בבדיקת מערכות
בקרה משוכללות יותר ,המקרבות אותנו לנעשה בקרקע בזמ אמת .מגדלי שאימצו את השיטה
מצאו שנית לחסו במי ובעיקר לשפר את האיכות .במגינית באדמות כבדות הפחיתה
משמעותית עבודה נכונה ע טנסיומטרי את בעיית הכלור וזות )הבהרות( של הענפי.
לאלה שעדיי משתמשי רק באצבע הירוקה ,מומל! לאמ! את המדד המקובל ביותר ,הזמי והנוח
לשימוש  "מקד התאדות מגיגית" .קצב ההתאדות מגיגית מבטא את כמות המי הנגרעת
משטח נתו ,את הקצב שבו היא נגרעת ,ואת השינויי האקלימיי היומיי בכל אזור .לצמח יש
מנגנוני המבקרי את כמות ההתנדפות ,ולכ קצב ההתנדפות מהצמחי תמיד קט מהתאדות
הגיגית .נתו זה שונה בכל מי ומבוטא כ"מקד התאדות גיגית" .בנוס ,קיי מקד רשת הצל,
שג הוא מפחית את קצב ההתאדות.
דוגמה :באזור החו קצב ההתאדות היומי מגיגית בממוצע לעשרת הימי הראשוני של חודש
יולי הוא  6.4מ"מ .בהנחה שאנו מגדלי תחת רשת צל של  ,60%אפשר להערי ששיעור ההתאדות
הוא  60%לעומת שטח פתוח .רוסקוס בתקופה זו צור מעט מי ,ולכ נקבע מקד הגידול כ 40%
מהתאדות הגיגית .סיכו של מכפלת הנתוני מאפשר הערכה מקורבת ,לפיה צריכת המי
היומית של רוסקוס בעשרת הראשונה של חודש יולי באזור החו הינה  1.5מ"מ ליו .אות
מדדי א בהתאדות יומית שונה באזור עמק יזרעאל ,יראו תוצאה של  1.8מ"מ ליו .באופ דומה
נוכל לקבל נתוני לגבי אזורי שוני וגידולי נוספי .מוב שיש לשקול ג את המצב הפיזיולוגי
של הצמחי בתקופות השונות  גידולי בצמיחה מגיבי היטב להשקיה סדירה וברווח ,ואילו
בגידולי שנמצאי במנוחה נית לצמצ מאוד את ההשקיות .בימי אלו אנו עורכי ניסוי

השקיה ברוסקוס באדמות קלות ובאדמות כבדות  הטיפולי נעי מהשקיות תכופות עד הצמאה
ארוכה.
עדיי נכונה לנו עבודה רבה בקביעת המדדי המתאימי לכל גידול .את נתוני ההתאדות אפשר
לקבל אצל מדריכי שירות השדה ומדריכי הגידול ובשירות המטאורולוגי.
הדישו מושפע א הוא ממקור המי  קיימי אזורי המושקי במי מותפלי ,ולגביה
קיימות הנחיות לשימוש במי מותפלי ,שכתב יור אייזנשטדט ,מדרי שירות שדה )ראה קישור
 ;(http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/16169desahnim.pdfאזורי אחרי מושקיבמי קולחי ,ואליה יש להתייחס אחרת בדישו .נצפתה פגיעה בחלקות מגינית ,שהתבטאה בפס
חו בחלק האמירי של העלה ,כתוצאה משימוש במי קולחי .חשוב לקבל את אפיו המי מרכזי
המי במושבי .בגידולי הרגישי לעודפי או למחסורי במינרלי יש להתאי את הדישו
להרכב המינרלי במי .לסיכו ,יש לבדוק במעבדה את הרכב המינרלי בקרקע כדר שגרה
ובנוס לבדוק את המקור וההרכב של המינרלי במי ההשקיה .בעת הצור נית להיווע!
במדריכי.

רוסקוס
דילול וקטי קיצי
בתו הקטיפי ,החל ממחצית יולי ,בחלקות מבוגרות וצפופות ,יש לדלל את הענפי כ
שכשעומדי מעל הערוגה נית להבחי בפיסות קרקע .דילול יתר )"קרחות"( יביא לפריצת ענפי
קצרי יותר; א ללא דילול וסילוק של ענפי זקני ומיותרי עלול להתקבל גל פריצות של ענפי
דקי ,ללא עלי ,בחלק המוסתר בסב .כמו כ ,עלולה להיווצר רגישות למחלות עלי כמו
בוטריטיס .בחלקות צעירות ו"פתוחות" נית לדלג על הדילול היסודי ולהסתפק בהוצאת ענפי
פגועי .בעלי משקי גדולי וכאלה שאינ מגיעי לדילול מסודר  יכולי לדלל ג באמצעי
מכניי ,כמו חרמש מוטורי בעל דיסק כפול המתאי לחיתו ענפי או בעזרת מגל קט המגדיל
את התפוקה .נית לקצר את הענפי בגיזו "שדרה" בגובה של כ  40ס"מ ולפתוח שבילי.
בחלקות הנוטות להיפגע מאקרית הריזוגליפוס )ראו להל( יש להימנע מדילול בתלישה.
איכות טובה וירידה במחלות נית לקבל באמצעות שנטוע אחת לכמה שני .חלקות צעירות עד גיל
חמש שני מספקות ענפי איכותיי ורמת התחלואה בה נמוכה בהרבה .בתקופה זו מצמצמי
את מנת המי והדישו ,א אי להצמיא ולהכניס לעקת יובש חלקות הסובלות מאקרית הקרקע.
לאחר הגיזו ,מתחילת חודש אוגוסט ,שבי להשקיה ולדישו רגילי .בתקופה זו ,משקי לפי
מנה יומית של כ  3מ"ק לדונ .כללית ,באדמה קלה מרווחי בי ההשקיות לכ  43ימי,
ובכבדה   7ימי.
עשביה תקופת המנוחה מאפשרת שימוש במגוו רחב של חומרי הדברה ,ג נגד עשבי קשי
הדברה .כדי להתאי את סוג החומרי לעשביה המודברת רצוי להיווע! במדריכי.
מזיקי
תריפס הבננה  גור נזק רב במציצות האפידרמיס הנראות ככתמי כס ,שעליה אפשר להבחי
בנקודות של פרש שחור ודביק .מטפלי בריסוסי מרשל ,סימבוש ,טרייסר אולטרא או בפיזור
טמיק )לבעלי רישיו(.
חגבי  כרסו גס בעלי .סגירת המבנה ברשת עד הקרקע וניקוי שולי המבנה מעשבי בר ימנעו
את חדירת לחלקה .מרססי בתכשירי דיאזינו או בסימבוש )לפי דיווחי חקלאי ,ג המרשל
פועל היטב נגד חגבי(.

נמטודות חופשיות בקרקע  תוקפות חלקות רבות בעיקר על רקע של חומר ריבוי נגוע או אילוח ע
השני .כדי לדעת על הימצאות של הנמטודות ורמת התחלואה יש לשלוח מדגמי לבדיקה
במעבדה לנמטולוגיה ובהמש להיווע! במדריכי הגידול.
אקרית הריזוגליפוס  אקרית לבנה החיה בקרקע וגורמת ריקבונות בגידולי בצלי ופקעות ונזקי
לרוסקוס .האקרית חודרת לצמח ,מתפתחת בבסיס הענפי וגורמת לריקבו הענפי שאינ
קולטי את החומרי מ הקרקע בשל חסימת המעבר מהשורשי לנו .אקרית הריזוגליפוס חיה
ומתפתחת ג על חומר אורגני מת ,ומכא הקושי בהדברתה .בתצפית נמצא שהיא פעילה בעיקר
בחלקות המצויות בעקה ,כתוצאה מיובש ומקרינה חזקה .כמו כ ,קיימת התפרצות לאחר שנטוע
או בעודפי מי .בחלקות אלו יש להימנע מקטי בתלישה .האקרית הופחתה באופ ניכר כאשר
החלקות הנגועות כוסו ברשת צל נוספת בקי! .פיזור טמיק  15גרגרי ) 4ק"ג לדונ( בתחילת האביב
וטיפול נוס כעבור חודשיי עשוי להפחית מאוד את האוכלוסיות .בחלקות שנשתלו בתקופת
הקי! גרמה האקרית נזקי כבדי .מומל! לשתול רק כאשר חלה ירידה אמיתית בטמפ'  בד"כ
לא לפני אמצע אוקטובר.
מחלות
בקי! ובסתיו ,בעיקר לאחר קטי ואחסו ,מופיעי לעתי על עלווה מבוגרת ובשלה כתמי עלי.
אובחנו פטריות ,כמו קולטוטריכו ,צרקוספורה ,פוזריו מוניליפורמי ,סטמפיליו ועוד.
הפטריות נמצאות לעתי במצב לטנטי )חבוי( ,א בתנאי לחות ושהייה ארוכה בקרטו ,כמו
במשלוחי ימיי לתקופות של מעל  20יו )ארה"ב( ,ה מהוות גור פתוגני ראשו במעלה.
למניעה מרססי בשטח במנבג ,או בדקוניל/בראבו .רצוי שלא לדחוס ולא להרטיב בזמ האחסו
ולטפל בטבילה בחומרי רובראל ,פולאר ואוקטב.

פיטוספורו
חשוב לשמור על משטר דישו ומי סדירי; הצמאה או המלחה מעכבי את הצמיחה,
המתאפיינת בעיבוי ובהתקצרות הענפי .בחלקות ע נטייה לענפי עבי וקצרי יש לשקול
ריסוסי ג'יברלי הגורמי להתארכות הענפי ולהיות פחות עבותי ומסועפי.
מזיקי
בשל הקושי הפיזי בכניסה למטע בוגר סבו ,רצוי להשתמש בכלי נוספי למניעת מזיקי
ולהדברת.
הדברה ביולוגית  ההדברה הביולוגית יעילה כנגד האקרית האדומה המצויה ,כנגד תריפס
קליפורני ,ובמידה מסוימת ג כנגד כנימות עלה וכנימה קמחית .אפשר לפזר אויבי טבעיי ,כמו
צרעות טפיליות ,אקריות טורפות ויתו! .בשיטה זו יש להקפיד על משטר הדברה ידידותי המותא
לצורת הדברה זו.
כנימות עלה  מתיישבות על צימוח צעיר ,מוצצות וגורמות עיוותי ופייחת .בקי! נמצא אות
באופ ספורדי בעיקר בחלקות ע פריצות צעירות .במידת הצור מרססי במרשל ,קרטה,
אקטרה ,פירימור ,מוספיל ,קונפידור )ודומיו( ,נקר ,תיונקס או פיזור טמיק )לבעלי רישיו(.
אקריות  האקרית האדומה המצויה והאקרית האדומה השטוחה גורמות נזק קשה עד כדי נשירת
עלי .אקרית אדומה תוקפת יותר עלווה בשלה ,האקרית השטוחה הזעירה מזיקה לכל חלקי
השיח והיא מצויה יותר בחלקות הסמוכות לפרדסי .אקרית העיוותי פוגעת באמירי הצמיחה
ובניצני .כדאי להיעזר בזכוכית מגדלת לזיהוי האקריות השונות .הריסוס להדברת האקרית
האדומה ייעשה בהתא לדרגות .מרססי באחד התכשירי :ורטימק )ודומיו( ,מטאור ,מגיסטר,
מיטיו משולב ,ספיידר ,ומייטקלי .ורטימק )ודומיו( אינו יעיל כנגד האקרית השטוחה ,א מיטיו

משולב וטורק או אקרימייט מדבירי אותה .כנגד אקרית העיוותי מפזרי טמיק או מרססי
בורטימק )ודומיו( ,בתיונקס או במטיו משולב.
ציקדות ירוקות  הציקדות מוצצות בעלווה הצעירה וגורמות לעיוותה; לעתי העלי מסולסלי
ושוליה צרובי .בשעות הבוקר נית לזהות את מעופ של הציקדות ,לאחר ניעור הענפי ,כענ
מתרומ .הזחלי הירקרקי חסרי הכנפיי נעי בתנועה אלכסונית על גבי העלה ,בדר כלל
בצדו התחתו .מרססי בתכשירי מוספיל ,אפלורד ,פגאסוס ,תיוד או תיונקס ,או מגמיעי
בקונפידור )ודומיו( וכ בתכשיר מאותה קבוצה כימית  אקטרה )במינו  5040סמ"ק לדונ(,
שהוא יעיל מאוד.
איצריה וכנימות קמחיות  רצוי להשתמש בחומרי שאינ פוגעי באויבי טבעיי .במידת
הצור מרססי בסופראציד או סופרתיו.

אספרגוס מירוקלאודיוס ואספרגוס וירגטוס
בחלקות כלורוטיות אפשר לטפל בתוספי כלאט ברזל בהזרקה דר מערכת ההשקיה או בריסוסי
עלווה )תוצאות טובות התקבלו בווירגטוס בריסוסי גפרת ברזל  0.2%בתוספת משטח L-77
 .(0.025%המפתח לקבלת ענפי איכותיי הוא בקטי סדור של החלקה .כאשר נוצר פיגור בקטי,
מתקבלי אגדי של ענפי זקני וצעירי יחד ,וכתוצאה מכ  נשירה מוגברת ותלונות.
מחלות
פטריית הקולטוטריכו פגעה החור )שהיה ח ורטוב( בצורה משמעותית מאוד במטעי
האספרגוס מירוקלאודיוס .הפטרייה גורמת לייבוש ענפוני וענפי ולנשירה מסיבית של עלי.
הפטרייה פעילה בעיקר בחלקות סבוכות שמשטר הרטיבות והאוורור בה לקוי .למניעה יש לפתוח
את השיחי ,לסלק ענפי זקני ולאוורר .התכשיר המומל! להדברה הוא אוקטב.
השנה אנו בודקי ביחד ע המחקר את מחזור חיי הפטריה והדרכי למניעתה.
מזיקי
נמטודות יוצרות עפצי  תוקפות את שורשי הצמח הצעירי וגורמות הפרעות בקליטת המי
והמינרלי מהקרקע .מטפלי בהגמעה בנמקור ,בטמיק או בראגביסופר .בשטחי נגועי ,בעיקר
בקרקעות חוליות ,יש לחזור על הטיפולי פעמיי עד שלוש פעמי בעונה.
ערצבי  נתקלנו בנזקי קשי באספרגוס מירוקלאודיוס ובאספרגוס וירגטוס ,שנגרמו כתוצאה
מכרסו ,בעיקר לאחר שתילה .אפשר לזהות את מחילות החדירה של הערצבי ואת סימני
תנועת כמחילות רדודות תחוחות על פני הקרקע .להדברה מפזרי גרגירי ספס   3ק"ג לדונ,
או דיאזינו גרגרי   5ק"ג לדונ.
באספרגוס וירגטוס נגרמי נזקי ע"י אקריות קורי )אקרית האספרג( ,חלזונות ,חיפושית
האספרגוס ,פרודניה וכנימות עלה.
נברני  עכברי שדה וחולדות מצויות גורמי נזק רב בחלקות .ה מכרסמי שורשי וענפי
צעירי רכי בגידולי רבי ,כמו אספרגוס ,רוסקוס ,פיטוספורו ,מונסטרה ועוד .נית למצוא
ליד המחילות עלי וחלקי צמח מעורמי בערימה .להדברת מפזרי פתיונות בתיבות האכלה 
פסטה כמו רקומי וברודיטופ או גרגרי כמו רטימו וכד'.

מגנית
באדמות שאינ מנוקזות היטב או ששיעור הגיר בה גבוה ,נתקלי בתופעות של כלורוזה .משטר
השקיה ודישו קפדני יכול להועיל בצמצו ממדי הבעיה .כמו כ ,נמצא שתוספת כלאט ברזל,
בנוס לדישו הרגיל ,משפרת את מופע הענפי .חשוב לבדוק את הקרקע לפחות פע או פעמיי

בעונה; לא אחת נית למצוא שמדשני בחומרי יקרי המצויי בעוד בקרקע ,בעיקר זרח,
ומלבד החיסכו ,נית א למנוע בכ תופעות של עודפי או מחסורי ,המתבטאות בקדקודי
וב"כתפיי" צרובי .נמצא ,למשל ,שדישו בעודפי אמו גור "כתפיי צהובות" ,ולכ מומל!
שלא לדש ברמות אמו הגבוהות מ  25ח"מ .מגדלי שחלקותיה מועדות לתופעה כזו  מומל!
שיפנו למדרי הגידול או לשירות שדה.
מזיקי
תריפסי  תריפס הבננה פעיל בעיקר בקי! ובסתיו .התריפסי מוצצי את העלי וגורמי
לאיבוד הברק .בצד התחתו של העלי נבחי בשפשו ובפסי מציצה אפורי וכ בפרש שחור.
)ההדברה כמו ב"רוסקוס"( .התריפס הקליפורני חודר לתו העלה הצעיר הגלול וגור לעיוותי.
קיימי חומרי שוני ,כמו מסורול טרייסר ,מרשל ,רופאסט וטמיק )יישו ע"י יש/מדביר
מורשה בלבד(.
חגבי  פולשי משטחי בור והטיפול בה כמצוי ב"רוסקוס".
אקריות  אקריות אדומות ואקרית שטוחה גורמות לעתי לנזק משמעותי מאוד .האקריות
השטוחות מרוכזות בעיקר בקדקודי העלי )הדברת  כמוזכר לעיל(.
חלזונות  בעיקר חשופיות )ללא קונכייה( ,אינ פעילות בקי! ,א נית למצוא אות ג בחודשי
הקי! בבתי הרשת בשל הלחות .נגד החלזונות יעיל מאוד לרסס בקוציד )מלכל!( ובמסורול או
לפזר פתיו גרגרי מתזו או אסקרגו.
הערה כללית :כאשר מפזרי חומרי גרגריי ,כמו טמיק ,מתזו ודיזיקטול ,יש להקפיד שלא
לשפו אות לתו המשפ הנוצר בפריצת הענ מהקרקע; כיוו שהדבר עלול לגרו צריבה ונזק!

ארליה
טמפרטורות גבוהות וחוסר אוורור גורמי תופעות של עיוותי וצריבות בצימוח הצעיר .בחלקות
אלו מומל! להוסי הצללה בחודשי יוניאוגוסט .בימי שרב חשוב למנוע עקה של חוסר מי ויש
לגרו להעלאת הלחות על ידי הגברת הרטיבות של פני הקרקע .לקראת שתילה או שנטוע מומל!
לבחור במבנה גבוה.
מחלות ומזיקי
בשטחי צפופי נתקלנו )באביב( בהתקפה של פטריית הקשיונה הגדולה ,בעיקר על גדמי או על
ענפי שרבצו על הקרקע .למניעתה חשוב לאוורר ולייבש את תו הערוגה .במידת הצור מרססי
בוויסטי ,ברובראל או בסווי! .הפטרייה אלטרנריה פנקס )חלפת( פוגעת בעלי הארליה וגורמת
לעתי נזק משמעותי ,כמו כתמי עלי בגדלי שוני על העלה .בניסוי נמצא כי תכשירי כמו
רובראל ועמיסטאר היו יעילי להדברתה א חשוב יותר לבצע ניקוי קפדני של העלי הנגועי
ובכ למנוע את התפשטות המחלה בחלקה.
הארליה נתקפת ע"י מזיקי רבי :נמטודות יוצרות עפצי ,כנימות עלה ,כנימות קמחיות,
תריפסי,ציקדות ,חגבי ,אקרית אדומה ,אקרית שטוחה ,אקרית העיוותי ופרודניה .בחלקות
צעירות לאחר שתילה נתקלנו בהתקפות קשות של ערצבי שגרמו נזק ניכר )הדברת כמצוי
ב"אספרגוס"(.
הערה :השימוש בתכשירי שאינ מורשי לגידול המסוי או שאינ מופיעי בתווית היצר 
מחייב בדיקה מקדימה בקטע קט מהגידול .בכל מקרה ,השימוש בתכשיר הוא באחריותו
הבלעדית של המגדל.

