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20.7.22 

 סיכום כנס הגנת הצומח משקי הדרום

 דיווחים מהשטח

 כותנה: 

 הכותנה בארץ ובעולם:את הקורה בענף בקצרה ישראל מציג זרעי ל "מנכעידו טל 

 .כהתמודדות עם פגעים "זה הקלף המנצח"עלוותי משלים, בארה"ב דישון 

ברים על הגדלת היקפים לעונה הבאה, כולל הכנסת זן בשגשוג גם בהיקפים וגם בגידול, מדהכותנה ענף בארץ: 

 פימה חדש שעמיד למקרופומינה.

, . עולה התלבטות לגבי סף נזק מציקדותרמת המזיקים נמוכה מהרגיל מה שיוצא דופן אלו הטיפולים לציקדות

 האם להמתין לסף כע"ט ע"מ לטפל, מה גורמת נוכחות מתמשכת של ציקדות לגידול ומתי "לחתוך".

תתקבל  , כמובן ביחס למצב הפנולוגי ולדרישות המגדלחלקה לגופה ובהתאם להתנהגות המזיקיםכל  –אז 

 החלטה.

ם בעונה ההמלצה לתת קונפידור מוקדם בעונה לא מוכיחה את עצמה וגם חלקות שהוגמעו בקונפידור מוקד

 בציקדות וכע"ט באותה הרמה.נגועות 

 :עלים בדיקות

נד שולחים להול  Sap analysisמגדלים בארה"ב משתמשים הרבה, בעיקר באורגני בבדיקות מציין כי עידו 

  .רשימת יסודות קיימים בצמחים תוך כמה ימים ומקבלים

  את רמת היסודות בעלים כבר בשטח. יקראחברת דשנים מציין כי הם עובדים על מכשיר שאגרונום קליין גרשון 

גופים ששולחים להולנד ועובדים עם השיטה בהצלחה, אך עדין הדעות חלוקות, ישנם  -בארץ  :(הערת הרושמת)

תשובות מהירות לבדיקות  ןשתיתבין אנשי הדישון לגבי איכות התוצאות. בגילת שוקדים במרץ על פיתוח שיטה 

 .עלים והתוצאות יסתמכו על סרגל מותאם לגידול ולארץ

 אורגני: (חרכותנה וא) התמודדות עם ציקדות וכע"ט בגידול

יפולים עוקבים בהפרש של שלושה ימים לפחות שלושה טים וסבונים שמורשים לאורגני, שימוש במגוון שמנ

מקסם ם באותו החומר, ע"מ לאין ערך מוסף, עדין חשוב לבצע שלושה טיפולים עוקבי במקרה הזה  יםשילובל

 תוצאות.
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 ציקדות:

אם יש אפשרות לטפל באותו חומר פעיל , של גידוליםברמות ציקדות גבוהות במגוון רחב  מתאפיין 2022ץ קי

"החרקים המוצצים" נמשכים לחנקן גבוה –באזור נרחב באותו זמן הרי נשיג הדברה לטווח ארוך יותר. בנוסף 

בתקופה זו מרבית הגידולים נמצאים בצימוח נמרץ דבר הדורש חנקן ובהתאם הדישון שניתן. נוצרת דלתא של –

יעילות החומרים  :האחרון למדנו שחודש בל יסודות אחרים, בעיקר מיקרו שנשארים נמוכים. חנקן גבוה מו

תוספת של מנגן, סידן ואבץ בדישון עלוותי מסייעת בטיפול במזיק ומפחיתה את הכימים כנגד ציקדות נמוכה, 

 מספר הטיפולים.

  אנקדוטה של אקריות בתירס תחמיץ בחלקה אחת. בית השטחים מתמודדים היטב, כרגע. מרעשים:  תירס:

 

 מטעים:

 כחליל הרימון כבר בשטח, לשים לב.  :רימונים

שלו הינו נזק מתמשך. ור כי הנזק , יש לזכבגידולים נוספים ולא רק ברימון ברמה גבוהה פנדור הכותנה

הרי שייגרם נזק. החומרים  למשך זמן העולה על שלושה שבועות ,על גזע, ענף, פרי, שב בהמוניו"י"מתי הפנדורכש

מים  היחידים שקוטלים אותו הינם חומרים מקבוצת הפירטרואידים. כל ריסוס בחומר אחר ו/או סילון חזק של

 "יגרשו" את הפנדור אך לא יקטלו אותו.

 : אקרית חלודה בעליה בפרדסים ויש לטפל.הדרים

 ענפיםשל  יוצאות דופן בשויותיבהתימי שנתקל לכן,  יבשויות ענפים,יגורם להתבצפון שהתגלה  חדשתריפס 

ליידע את המדריכים או את  ים בבקשהוקיים חשד שהן תוצאה של תריפסגפן או כל גידול אחר בבהדרים, 

 .השירותים להגנת הצומח

 גבוהה של אנרסיה.השנה רמה מרססים בשלב הזה לעש חרוב, המגח"ים יעילים. כרגע בפתיחת שומר,  שקדים:

של  )שמופיע בצימוחים צעירים( שהדברת הדור הראשון רמה גבוהה בכל הנשירים. חשוב לזכור אנרסיה:

לאנרסיה  יםיעילבלבול חוטי/בקבוקוני יש  הדור השני שהוא זה שנכנס לפירות. אנרסיה הכרחית למניעתה

 שסובלים מנגיעות השנה.בשטחים לעונה העוקבת, ברה בתוכנית ההדאותם ומומלץ לשלב 

באלטרנציה בין:  שבועות, 3, בתקופת הקיץ כל על טיפולים למזיקי שלד חשוב מאוד להקפיד מזיקי שלד:

דות עם אנרסיה, . טיפולים אלו יסייעו בהתמודשאר(פירטרואידים, ניקוטינואידים וזרחנים אורגניים )מה שנ

 ועוד... תציקדות, כנימו

אך לא , המלכודות עובדות טוב בענבי מאכלו, בנשירים ברמה גבוהה מאודכרגע נוכחות  :ים תיכוני זבוב פירות

 תיון וריסוסי חיפוי בהתאם לנגיעות בשטח.ימספקות, לרוב, הגנה מלאה ועל המגדל להוסיף טיפולי פ

 



 
 

הינה באחריות לרשום לעיל  לנקודת הזמן הנוכחית קבלת החלטה בהתאםהינו בגדר המלצה בלבד ונכון כל הרשום לעיל נכון 

שימוש בחומרי הדברה יעשה ע"פ הרשום בתווית ובאחריות המשתמש.   מקבל ההחלטה בלבד.   

                                                                ט.ל.ח.

3                                                                         

 

 

 

 

רמה גבוהה של מחלות עלים, חלקות אחרי קטיף קל יותר לטפל  במרבית החלקות :בנשירים קימחון וחילדון

בהתאם אחת לשבועיים, שלושה, ם מוקדמת. החומרים יעילים אך יש לרסס באופן סדיר ולמנוע נשירת עלי

 לרמת הנגיעות בחלקה.

יקי למשל והנזק גבוה. חלקות שמטופלות לזבוב הזית היסמין מעדיף זנים מסוימים, קורנעש  זיתים:

 .מהמזיק בריסוסי חיפוי יפגעו פחות

  ירקות:

טוטא אבסולוטה ברמה גבוהה בכל מקום, מתמודדים באמצעות החומרים הכימים או אויבים  עגבניות:

מגדל  גיל, . מתחילה עליה של אקרית חלודה, מזיק קשה להדברה והתמודדות.ם בשטחים פתוחיםיטבעי

 במבנה.נגיעות  מפחיתותמנתיב העשרה מציין שדואג לשים יריעות צהובות שלוכדות טוטא ועגבניות 

יודע  ת השטחים, פוגע קשה מאוד בקישואים ובמלונים אךדאקוס הדלועיים ברמה גבוהה במרבי דלועיים:

כימים יעילותם חומרים ת צמיחה סגור היטב. קישואים בבילגדל  –טיפול ה. גם בדלועיים אחרים לפגוע

 נמוכה.

 

 

 בנקודת הזמן הנוכחית.  שבהם םיננטייהדומ, מוזכרים ם רביםשישנם פגעים נוספים בגידוליכמובן 

מי שמוצא כי יש להוסיף פגע כלשהו במגוון הגידולים השונים בכלל ובירקות בפרט מוזמן להאיר את עיני כולנו כל 

 גל.במייל חוזר או בשיחת טלפון לסי
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 קלייןגרשון  –והשפעתו על פגעים דישון 

 :בנושאמציג את העבודות שנעשו לאורך השנים  ,חברת דשניםמנהל המחלקה החקלאית,  קליין אגרונום גרשון

 דישון והשפעתו על פגעים:

 "מושכל בדשנים נותן ערך מוסף בהדברת פגעיםשימוש "

למחקר המרכז יל יחד עם מכון וולקני את יתרון הישראלי בידע חקלאי הקימה חברת כמנת לשמר את העל 

 .השנים נעשו ונעשים ניסיונות דישון רביםלאורך . CFPN –דשנים 

, ניתן, מעתה והילך לשלב בניסויים אלו איסוף ני הגנת הצומחחים בחשבון נתולדאבוננו ניסויים אלו אינם לוק]

 [ (הערת הרושמת), מידע הנוגע לפגעים ביחס לרמת היסודות

 תרוםי בקרקע PH ה רמתאיזון ולכן  שבקרקע PHזמינות חומרי ההזנה לצמחים מושפעת ישירות מרמות ה 

דבר שכמעט ואינו  7.5ל  6.5האידיאלית הינה בין הרמה  .עם עקות ביוטיות וא ביוטיותלהתמודדות הצמח 

יותר  PHשנעלה את ריכוז האמון בדשן נחמיץ את סביבת השורש ונשיג ככל  מתקיים בקרקעות בישראל.

  אופטימלי וצמח יותר שמח.

לבד או כתוספת  [ (K2O) תחמוצת אשלגן 34% (P2O5), תחמוצת זרחן 51.5%מכיל  (PEAK )] "פיק"דשן ב שימוש

מרים התומכים ניתן למצוא מא, הוכחה לאורך השנים כיעילהלפונגיצידים שונים להדברת מחלת הקימחון 

  .בנושא

כפונגיציד י תרסיס, "משווק היום עלקנון, מקביל  (גרם מלחי אשלגן זרחיתיים בליטר  780 מכיל) KEEP –קיפ 

 לכל דבר ועיקר.

 יאקלי בשימוש בקיפ ייעל את ההדברה.נשל דשן אמושילוב 

מעצם תפקידו בצמח. יכול להשפיע על פגעים  (המוצר העיקרי של כיל)אשלגן מציין גרשון את השימוש בעוד 

 ריאות הצמח ופגעים שונים.כיסוד מזין גם לו השפעה על בכלור 

 א ועגבניות."להפחתת כימשון בתפ ובכיסוד חש בורון

 וחים ועגבניות.פלמחסורים בתסידן 

וית המוצרים ווגם בת ישירה לטיפול בפגעים באוריינטציהדישון אין ביכולת החברה להמליץ על חומרים כחברת 

לתת את התשובות המתאימות  אך האגרונומים של החברה יודעים (הפיק יוצא דופן)לא תופיע הדברת פגעים 

 בהם. רלהיעזוכולם מוזמנים 

בפרט  עלוותיבכלל ובדישון בדישון  "להשתמש"כדי האם  :כשהשאלה העיקריתעם לא מעט שאלות פתוחות נותרנו 
 ?שמע אנו דבקים בצורך לניסויים מסודרים וסטטיסטיקהו א ?י לנו בתצפיותלפגעים ד

, ובעיקר שיותר אנשי שטח יבחנו את נושא הדישון העלוותי וילמדו אותו תוך שיתוף הידע המצטבר נוכל כולנוככל 
 .לצאת נשכרים החקלאים

 


