
תפוח אגס-הגנת הצומח בגרעיניים 

גולן-מחוז גליל, מ"שה, מדריכת הגנת הצומח, כרמית סופר ארד: עריכה
' פגעי עצי הפרי הנשירים בישראל'נלקחו מתוך הספר בדפוןמרבית המידע והתמונות 

.  מנהל המחקר החקלאי-ר דדי עזרא "ד; מ"שה-אופנהייםדוביק, שמעון ביטון: מאת
ר חיים ראובני"ד, ר שאול בן יהודה"ד, דוד קלס, ליאור גור, אופנהייםדוביק: ייעוץ מקצועי

מסומן טווח פעולת התכשיר בהתאם  , לנוחות המשתמש. טבלאות התכשירים ממוינות לפי גידול•
.לרישוי הקיים לפגעים השונים

! יש לקרוא בעיון את תווית התכשיר ולהשתמש בתכשירים מורשים בלבד•
עשוי לגרום  I/FRACבטבלאות קוד -שימוש חוזר בתכשירים מאותה קבוצת פעולה •

בין  ( החלפה)אלטרנציהחשוב להקפיד על . להתפתחות עמידות של מחוללי הפגעים לתכשיר
.קבוצות החומרים הפעילים בתכשירים

.אין להעלות מינונים מחשש להתפתחות עמידות•
.ואין על הכותבים אחריות בגין נזקים, זה הינו בגדר המלצות בלבדדפון•

,  בשל תמותת כוורות דבורים: הערה חשובה

הדבוריםחשוב לזכור כי , שנבעה מריסוסי חלקות

בשטחי,במטעהכיסויבצמחיית, מקוםבכלנמצאות

.  הסמוכיםהאבוקדוובמטעיהברבצמחיית,הבור

אנא  , בכל תכשיר מצוינות בתווית אזהרות רלוונטיות

בסוף הדפון מצורפות  . ונהגו בהתאם, קראו אותן

.הנחיות כלליות

תקשורת בין המגדלים והדבוראים בשטח תפחית  

יש ליידע את הדבוראים בדבר מועד  –את הבעיה 

.  כך שיוכלו להיערך בהתאם, הריסוס וסוג החומר

,  את המגדל ניתן לאתר בסיועה של מועצת הדבש

.  03-5621515: 'טל

2020יוני 



Cydia-התפוח עשפרי pomonella

.חדירתו האופיינית של הזחל היא לכיוון גרעיני הפרי. נבירה בפרי ופסילתו לשיווק: נזק

.נגיעות בפירותמעקב אחר לכידת הפרפרים במלכודות וניטור : ניטור

או משיא מביופיקסימי מעלה 40החל מצבירת על רקע נגיעות גבוהה מהעונה הקודמת יינתן ריסוס: הדברה

ימים במשך הדור הראשון 10מרססים במרווחים של עד . בנוסף לנקיטת בלבול זכרים, (אם אין לכידות)פריחה 

:  משתמשים בתכשירים קוטלי ביצים ולרוות כלהלן(. ימי מעלה800-יוני עד לצבירת כ-בחודשים אפריל)והשני 

ובמידת הצורך ; ודומיהם( 4A)קלאץ, מוספילן, קליפסו( 28)קורגן, (15+4A)קורמורן, (7B)אינסגר, (15)רימון 

או  ( 5)תכשירים נוספים המורשים לשימוש בעש התפוח הם ספרטה . מאבריקאו דסיס(: 3A)בפירתרואידיםאף 

יש (. 5+18)ארמדה , (6+15)פיט ודומיו -דנים, (4A+ 28)דוריבו, (3A + 4A)פרותיאוס: תכשירים משולבים

עשי , כנימות)העלולים להופיע בהמשך העונה , להשתמש בתכשירים לפי התאמתם להדברת מזיקים נוספים

רבה לסניטציה ולניטור  יש חשיבות. ולפי תקופת המתנה בימים מקטיף, ('זבובי פירות וכו, מנהרות

. להסרת פירות נגועים ולסילוקם מהמטע,במהלך העונה כולה בצמרת העץפירות

Lobesia-האשכולעשפרי botrana

יש לבדוק בין , עם לכידות הבוגרים. עשויות לאבחן באופן ראשוני אם העש נמצא במטעפרומוןמלכודות : ניטור

.  שושנות פרי באקראי מאתרים שונים בחלקה200-בודקים מדי שבוע כ. הפירות את הימצאותם של זחלים או ביצים

ובעת נגיעה בהם הם  , "קפיציים"הזחלים זריזים ו. הזחלים יהיו לרוב באזורי המגע בין הפירות או בין עלים לפירות

.בדרך כלל הזחל טווה קורים סביב מקום הנבירה. נופלים במהירות

התכשירים המיועדים להדברת עש התפוח יפגעו גם . דיפלהתכשיר המורשה לשימוש להדברת מזיק זה הוא : הדברה

.במקרה של נגיעות משנה קודמת יש לשקול שימוש בשיטת בלבול זכרים. האשכולבעשפרי

.בקליפהשטחיתמכרסמיםאלאהאגסלפירותחודריםאינםהאשכולעשזחלי:נזק

מזיקי פרי



Ceratitis-תיכוני-היםפריזבוב capitata

על הפרי בצבעה הכהה ובהילה העוטרת  " עקיצה"לרוב ניתן להבחין בנקודת ה. פונדקאים-המזיק הוא רב: נזק

בדרך . היוצר כתם לבן קטן בהתייבשותו, לעתים קרובות הפרי מפריש מוהל. כ מצבע הפרי"השונה בד, אותה

".נעקץ"הבולטת במיוחד בפרי צעיר ש, כלל נוצרת שקערורית על פני הפרי באזור העקיצה

נראוכברמקדימיםשבזניםלכךלבלשיםיש.בפריבדיקהובהמשךהזבובלניטורמלכודות:ניטור

.מועטות"עקיצות"ונצפולכידות

המלכודותתקינותאתלוודאיש.בהקדםזאתשיעשהמומלץ–לכידהמתקניתלהשטרםמי:הדברה

.הניטורלתוצאותבהתאםייעשווסניטציהכימיתהדברה.המוניתללכידה

.'גולן-גלילבמחוזבנשיריםהזבובמיזם'מצוותעדכוןלהלן

להזכירכם, עפ"י הנחיות משרד החקלאות, השירותים להגה"צ ולביקורת ניתן יהיה 

 לקבל החזרים על החומרים הם: 

"סקסס" )מהאויר או מהקרקע(; "ספרטה"; "טרייסר"; "ארמדה";  .1

 "ביסקייה".

עפ"י הודעת משרד החקלאות, ניתן להשתמש בתכשירים אחרים המורשים  .2

 בתוית, אבל לא יינתן עליהם החזר. 

עפ"י הנחיית משרד החקלאות, מגדלים או ישובים המיישמים ממשק  .3

הדברה פרופילקטי בריסוס של מלתיון מהאויר לא יכלו להכלל בשטחי 

 המיזם!

ריסוסים מהאויר במלתיון מותרים רק באישור הרכז המקצועי של המיזם,  .4

ורק במקרים מיוחדים של עליית האוכלוסיה של הזבוב בכל האיזור וסכנת 

 נזק לפרי.

 צוות מיזם הזבוב
                    מרים, סמדר, דוד, אבי ובני



Tatianaerhynchites (rhynchites) aequatus

לחורשבשכנותהנמצאותחלקותבשוליבעיקרנגרם:נזק

התפוחזניבכלנצפההנזק.בהןרקלאאך,(עוזרר)טבעי

-ופינקסמית-גרני:הזניםבמיוחדרגישים.והדובדבן

בפגיעהמתבטאהנזק.(בלבלובםהמקדימים)ליידי

וביבול(בקליפהייחודיותויבלותנקבים)הפריבאיכות

.(חנטיםנשירת)

.עדיןפספוסעםנחושתיהחדקוניתצבע.בניטורצורךישהקודמתבעונהפעילותנצפתהשבהםבאתרים:ניטור

סימניאחרומעקב"הכאותמגש"בהשימוש.הצעיריםוהחנטיםהתפרחתכפתוריעוקציביןלהסתתרנוטההיא

,והחנטהההתעוררותלתחילתאופייניתהרינכיתפעילות.גילוייהאתמאודלייעלעשוייםהאופיינייםהנזק

.הצימוחקודקודיונבילתבחנטיםפגיעהאחרלעקוביש.המוקדםבקיץחנטהלאחרגםפעילותתיתכןאולם

.לחורשקרבהישאם,ממוקדטיפוללשקולמומלץ

.במדריכיםלהיוועץניתן-נוסףטיפולונדרשגבוההשהנגיעותבמקרה

-( חדקונית)הוורדנייםרינכית

Aphanostigma-( האגספילוקסירת)האפנוסטיגמהכנימת  pyri

.וחבושתפוחתוקפתואינה,בלבדהאגסשלמזיקהיאזוכנימה

הזן הנפגע  . התייבשויות והחמה באזור הפיטם ובאזורי המגע בין הפירות כתוצאה ממציצת הכנימה: נזק

.ספדונהביותר הוא הזן 

בעצים בוגרים החל מתחילת מאי בודקים מתחת לקליפת השעם הסדוקה באזור המגע עם הרקמה  : ניטור

שבהם יימשך המעקב גם  , עצים נגועים5-מומלץ לסמן כ. החיה ומחפשים מושבות של כנימות וביצים

;  יינתנו בהגמעה, ודומיוקונפידורכמו , 4AIMIDACLOPRIDתכשירים מקבוצה . לאחר הקטיף

.יינתנו בריסוס, ודומיוקלימרהכגון , THIACLOPRIDותכשירים מקבוצת 



Zeuzera-( סס הנמר)סס עץ מנומר  pyrina

במקרה של נגיעות קשה ניתן  . ניתן לשלב פעולות סניטציה ולגזום את עלי הדגל מתחת למקום החדירה: הדברה

שיטת הבלבול תסייע בהפחתת  . או בחוטי בלבול המיועדים לתלייה לפני גיחת הבוגריםברימילורלשקול בלבול 

,  (צבר, מץ, אלסיסטין, שונית, מוליט)15מקבוצה חים"במגניתן להשתמש . המזיק בשילוב הדברה כימית מדויקת

(.METHOXYFENOZUDE)ראנר-8ומקבוצה , (FENUXYCARB)אינסגר-7מקבוצה 

,  ובשיפהבעצה , ואילו הזחלים המבוגרים נוברים בשלד העץ, שנתי-הזחלים הצעירים פוגעים בצימוח החד: נזק

.מחודש מאי צפויים להגיח בוגרים. וגורמים לניוון ולהרס העץ

ניטור העץ יתמקד בנקודת החיבור של העלה עם :ניטור

נבירות צעירות נחפש בענפים  . 'עלה דגל'תוך איתור , הענף

בתקופה  . שנתיים ובענפי השלד-בענפים רב, שנתיים-חד

נשל )' כותנות'וניתן למצוא , זו מתחילים להגיח בוגרים

במחילה פעילה ניתן לראות  . בפתח המחילה( הגלמים

כדי לאפשר  , ולכן מומלץ לפזרה למרגלות העץ, נסורת

.זיהוי במקרה של פעילות חדשה

Cerambyx-יקרונית השקד   dux

מ"ס5-3גודל בוגר נע בין 

מ"ס6.5גודל זחל עד 

.ולתמותתוהעץלניווןאףובהמשך,לחיגור,ענפיםלשבירתגורמים,העץבשלדהנוברים,הזחלים:נזק

.ולהדבירהלאבחנהוקשה,איטיתהיאבמטעהחיפושיתשלהתבססותה

שנתייםבמשךמפרישהזחל.המרכזייםהשלדענפיעםובצמתיוהגזעבאזורבעיקרמתחילותוהנגיעותההטלה

.למרגלותיוומצטברתלעץמחוץנושרתובחלקה,המפותלותהמחילותבתוךברובההמצטברתרבהנסורת

תוך כדי אכילה  , לרוב דרך פתח החדירה של הזחל, (ספטמבר-מאי)הבוגר מתחיל להגיח מהמחילה באביב : ניטור

ועיקר פעילותם  , במהלך היום שוהים הבוגרים או נעים באיטיות על שלד העץ או על הקרקע. ופינוי הנסורת מהמחילה

.  מתרחשת בשעות הערב המוקדמות( תעופה והזדווגות)

הגחת בוגר מהמחילההפרשת נסורת ושרף

מזיקי שלד

תזמון לשעות הערב בזמן פעילות  , במידה והוחלט על דרך זו, לא נמצאה פרקטיקה כימית יעילה למזיק זה: הדברה

איסוף בוגרים באופן ידני הינה פרקטיקה מקובלת ובימי שרב ניתן . הבוגרים חשוב לאחר שנמצאו בוגרים במטע

.למוצאם



מזיקי שלד

בנסיבות (. עודפי מים וגורמי ניוון אחרים, מחסור במים)נגרם על ידי החיפושית בעצים הנתונים בעקה כלשהי : נזק

.  כשהזחלים הם מחוללי הנזק העיקרי, אלה עלולים העצים להיתקף בצורה קשה

בעצים שעמדו במים ובעצים שבהם יש , בעצים בעלי פקעים או זרדים שהתייבשו, בעצים חלשים ומנוונים: ניטור

.  ואת מקום הפגיעה( בוגרים וזחלים)מנסים לאתר נוכחות של המזיק בדרגותיו השונות -הפרשות שרף בחיק הפקעים 

הרחקת הגזם והשמדתו יכולה להתבצע באמצעות  . ניקיון החלקה מענפים ומעצים חלשים-ביצוע סניטציה : הדברה

במקרים של פגיעה בשתילים או בעצים בריאים ניתן להדביר בתכשירים  (. דרוש אישור)ריסוק או באמצעות שריפה 

כנגד המזיק עלול להגביר  בפירתרואידיםיש לקחת בחשבון כי שימוש . המורשים בעת זיהוי בוגרים בסביבת הגזע

.מזיקים אחרים

Ruguloscolytus-(השקדקמבית)חיפושית הקליפה  amygdali

: שלד מתבססת על אגרוטכניקה ולא על הדברה כימיתהדברת מזיקי 

. ולכן יש להימנע מהשימוש בהם, אורגנים הניתנים בריסוס מסוכנים לאדם ולסביבהזרחנים

.  יש לבצע פעולות אגרוטכניות תומכות למניעת התבססותן של חיפושיות אלו במטע

סורים ושורשים , סילוק גדמים; עקירת עצים פגועים: יש לבצע סניטציה של כל אזור המטע

; והשמדה של החיפושיות בימי שרבאיסוף ידני ;  (נדרש לכך אישור)באמצעות ריסוק או שריפה 

;ניקוז מיטבי של השטח; השקיה ודישון סדירים

.הימנעות מפעולות העלולות לגרום להיחלשות עצים



-(  כנימת התפוח הוורודה)ורוד של התפוח אפיד
Dysaphis plantaginea

העלולה לגרום לחספוס  , הפרשת טל דבש מרובה. התייבשותם ועצירת הצימוח, הצהבתם, התקפלות עלים: נזק

.הפירות קטנים ומעוותים-כאשר הנגיעות קרובה לתפרחות או לחנטים . ולהתפתחות פטריית פייחת

"(  חזירים)"יש לשים לב למצב הכנימות בסורים . מאתרים מוקדי נגיעות ראשונים לפי הופעת סימני הנזק: ניטור

. המקדימים בהצצה

ודומיו  קונפידור, 4Aחומרים מקבוצת , בניאוניקוטונואידמטפלים במוקדים , אם המזיק מופיע במוקדים: הדברה

.בהתאם לתווית התכשיר, בהגמעה או בריסוס

Aphis pomi-התפוחאפיד

Eriosoma-( צמרית התפוח)כנימת הדם  lanigerum

הכנימה נמצאת גם  . נשירת עלווה ופגיעה בפקעים בעקבות היווצרות עפצים עד כדי השמדתם, אילוח פרי: נזק

.  ולכן ריסוס הנוף פחות יעיל, בשורשים

טפילותצרעותאחרעוקביםובמקביל,העץבנוףהכנימההתפשטותאחרעוקביםהאביבמעונתהחל:ניטור

הטפיליתהצרעההגיחהשממנועגולחורלראותניתןובחלקן,שחורהואהמוטפלותהכנימותשלצבען)

Aphelinus mali).

הגמעת תכשיר באופן ממוקד עשויה להפחית נגיעות באוכלוסיית  . יש להעדיף טיפול שלא יפגע בצרעה: הדברה

.באמצעות פגיעה באוכלוסיית הכנימות המוסתרת הנמצאת בשורשים, כנימה זו למשך עונה ויותר

מזיקי עלווה וצימוח



-אקרית צהובה ואקרית אדומה 
Tetranychus turkestani אקרית טורפתTyphlodromus athiasae

בתחילה מופיעים  . לרוב בצד התחתון של העלה: נזק

אשר הולכים  , כתמים בהירים לאורך העורקים

, עד שצבע העלה משתנה לצהוב בהיר, ומתפשטים

.ובהמשך נוצרת החמת עלים

-( הבריוביתאקרית )אקרית חומה 
Bryobia rubrioculus

,  האקריות ניזונות משני צדי העלה: נזק

וגורמות בכך להיווצרות נקודות בהירות 

.ולהשחמהלכלורוזה, ברקמה

Panonychus-אקרית אירופית  ulmi

בתחילה  . בעיקר בצדו העליון של העלה: נזק

ובהמשך החוורה על  , החוורה בסביבת העורקים

.  החמתופני כל שטח העלה עד 

טבעייםאוייבים

4הסף המומלץ לאקרית אירופית בתפוח הוא :הדברה

הוא שתי הטטרניכוסואילו הסף לאקרית ; בוגרות לעלה

ניתן לטפל  , במקרה שיש נגיעות במוקדים. בוגרות לעלה

שמהם  ', חמים'יש להתייחס לאזורים ה. באופן נקודתי

.החלה התפרצות האקרית במטע

.בין קבוצות החומרים השונותאלטרנציהחשוב לבצע 

אקריות  0.5-כשרמת אוכלוסיית האקריות הטורפות מגיעה ל

ומומלץ להמתין  , יש סיכוי טוב להדברה ביולוגית, לעלה ומעלה

.לבדיקה הבאה עד לקבלת החלטה בעניין הצורך בריסוס

2013', ראובני וחוב



Cacopsylla-פסילת האגס  bidens

אוכלוסיות גדולות של המזיק עלולות לגרום  . מציצת מוהל הצמח והפרשת כמויות גדולות של טל דבש: נזק

הפרשה מסיבית של טל דבש עלולה להסב נזק בלתי הפיך בהיווצרות חספוס  . להצטמקות ולנשירת חנטים

לפגיעה בתהליכי ההטמעה  , כמו כן מביא המזיק להיווצרות פייחת קשה בעלווה ובענפים. ופייחת בפירות

.ולהחלשה כללית של העץ, הגורמות לנשירתם, לצריבות עלים ולהתייבשותם, והנשימה של הצמח

.  שנתיים ובבסיס שושנות הצימוח-החדהענפוניםיש לבדוק הטלות ובקיעות בעיקר בעלים על : ניטור

פעילות פסילות בוגרות  לנטרניתן . התחדשות האוכלוסייה מתרחשת לרוב בלב העץ ובצמרות

.באמצעות הכאת ענפים המכוונת אל מגש בשעות הקרירות

.ב בעמוד הבא"טבלת תכשירים מצ: הדברה

תכשירי הדברה שלבגרפים נראה נזקם

שנבדקכפיפגיעהדירוגפיעלטבעייםלאוייבים

יראובנחיים'דרשלבמעבדתו

(  תמונה תחתונה)הפסילה באמצעות הטלות אופייניות בעלים אנטוקורזיהוי נוכחותו של הפשפש הטורף 

אולם רק בתנאי שבוצע , עשוי לעתים להוות תחליף לריסוס–נימפות ובוגרים באמצעות מגש הכאות או 

ושל המושית בהתאם לשימוש האנטוקורבגרפים שלהלן נראה אחוז התמותה של . מעקב מתאים

.  בתכשירי הדברה שונים במטע

2013, מ"מהד, חיים ראובני



כנגד מזיקים באגסטבלת תכשירים מורשים 
ולהקפיד על ימי המתנהIRACבין קבוצות האלטרנציהיש לבצע 
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שם גנריתואריתשם תכשיר 
קוד 

IRAC

ימים 

מקטיף

EC3אטלס√

EC3טלסטאר√

EC3סטארגרד√

EC3סטרטר√

SC5סיזר 80√

EC3תלת סטאר√

SC5תלתן√

EW ACRINATHRIN7רופאסט√

SCרימון פאסט√√
 BIFENTHRIN + 

NOVALURON
 3A+1521

גריזלי מקס√√
SC

 BIFENTHRIN+IMIDACLO

PRID + NOVALURON

 

3A+4A

+15

30

SC30אימקסי√

SC30קודקוד√

SC30קוהינור 350√

SC30קונפידור√

EC7דור-און√√

EC7דורסבן 4√√

EC7דורסן תמ√√

EC7דורפס√√

EC7פירינקס 48√√

SC IMIDACLOPRID30קונפידנס√

SC3קלימרה√√

SC3קליפסו 480√√

SE23תיאדור√

SC THIAMETHOXAM30אקטרה√√√√

SL45מוספילן לרסוס√

SL45מפיסטו√

WG CLOTHIANIDIN30קלאץ√√

קורמורן√√√
EC

 ACETAMIPRID + 

NOVALURON
4A+1520

EC14אצטאסטאר√

EC14אצטאפלוס√

WGדנים פיט√√√
 EMAMECTIN 

BENZOATE+LUFENURON
6+157

SC SPINETORAM53ספרטה סופר√√√√

EC7אגרירון√√

EC7אקרימקטין√√

EC7ביומקטין√√

EC7בקטין√√

EC7ורטיגו√√

EC7ורטימק√√

EC7ורקוטל√√

EC7רומקטין√√

EC MILBEMECTIN65מילבנוק√√

WG FENOXYCARB7B21אינסגר√√

SC FLONICAMID9C14דינמו√

√√DF דיפלWG
 BACILLUS 

THURINGIENSIS 
11A3

SC CYHEXATIN12B7פליקטרן√

EC14מיטק√√√

EC14סמבה√√√

SC21אינדיגו√√√

SC21אנוידור√√√

SC21ספידי√√√

SC7מובנטו 100√

SC CHLORANTRANILIPROLE14קורגן√

WG FLUBENDIMIDE7טאקומי√√√

SCארמדה√√
 METHOXYFENOZIDE + 

SPINETORAM
18+514

WP PHOSMET1B28אימידן√√

SC15פלוטו√

SC15פלורמייט√

SC FENAZAQUINמגיסטר√

SC FENPYROXIMATE14מטאור√

WP TEBUFENPYRAD21מסאי√√

SC  GRANULOVIRUS3קרפו וירוסין√

SCGRANULOVIRUSמאדקס טופ√

OL7דימול√

ECוינטרזול√

Eנרוזול√

EW7נרותר√√

E PETROLEUM OILשמן סיטול√

 BIFENAZATE20D

4A

 THIACLOPRID

 ACETAMIPRID

 ACETAMIPRID + 

BIFENTHRIN
4A+3A

 CHLORPYRIFOS1B

28

21A

 PARAFFINIC OIL

 ABAMECTIN6

 AMITRAZ19

 SPIRODICLOFEN23

 BIFENTHRIN
 3A

4A  IMIDACLOPRID

נדיפיותמשחהטבליות מסיסותחומר משחרר גזגרגירים רחיפיםגרגירים מסיסיםגרגרי  אבקה רטיבהאבקה מסיסהאבקה
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כנגד מזיקים בתפוחטבלת התכשירים המורשים 
ולהקפיד על ימי המתנהIRACבין קבוצות האלטרנציהיש לבצע 
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שם גנריתואריתשם תכשיר ציק

קוד 

IRAC

ימים 

מקטיף

SC SPINETORAM3ספרטה סופר√√√√

SC3טרייסר אולטרה√√

CB3סקסס√

EC7אגרירון√√

EC7אקרימקטין√√

EC7ביומקטין√√

EC7ורטיגו√√

EC7ורטימק√√

EC7ורקוטל√√

EC7רומקטין√√

EC MILBEMECTIN65מילבנוק√√

WP DIFLUBENZURON21דימילין√√

EC14מירון 50√√

EC14מץ√√

EC14צבר√√

EC60רימון 10√

SC60רימון סופרא√

SC14מוליט√√

SC14שונית√√

WP TRIFLUMURON30אלסיסטין√√

SC BUPROFEZIN167אפלורד תר√

SC METHOXYFENOZIDE1814ראנר√√

EC14מיטק√√

EC14סמבה√√

SC21אינדיגו√√

SC21אנוידור√√

SC21ספידי√√√

SC CHLORANTRANILIPROLE14קורגן√√

WG FLUBENDIMIDE7טאקומי√√√

√N-20- טאטאEC21

EC21טיטאן 20√

EC21סימבוש√

EC21סימשופר√

EC21סיפרין 10√

EC21סיפרין 20√

EC21שרפז√

EC21תרסיפ√

EC DELTAMETHRIN21דסיס√√

EC ETOFENPROX14סנסור√√√

EW TAU-FLUVALINATE10מאבריק√√

SC CLOFENTEZINE10A21אפולו 50√√

SC ETOXAZOLE10B14ספיידר√√

√√DF דיפלWG BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI11A3

SC CYHEXATIN12B7פליקטרן√√

SC FENBUTATIN OXIDEבוטרקס 550√

SC METHOXYFENOZIDE18+514ארמדה√√

EC40דור-און√√

EC40דורסבן 4√√

EC40דורסן תמ√√

EC40דורפס√√

EC40פירינקס 48√√

EC DIMETHOATE7דימתואייט רוגור√√√

WP PHOSMET28אימידן√

SC ACEQUINOCYL20B21אקסמייט√

OD15דורמייט√√

OD14ספיימייט√√

SC15פלוטו√√

SC15פלורמייט√√

SC FENAZAQUIN3מגיסטר√√

SC FENPYROXIMATE14מטאור√√

EC50נקסטר√√

SC7נקסטר 10√√

SC PYRIMIDIFEN7מייטקלין√√

WP TEBUFENPYRAD21מסאי√√

SC CYFLUMETOFEN25A12דפנדר√√

SC CHLORANTRANILIPROLE28+4A21דוריבו√√

OD DELTAMETHRIN + THIACLOPRID3A + 4A21פרותיאוס√√

SL ACETAMIPRID45מוספילן לרסוס√√√√√√

SL45מוסקיטון√√√

SL45מפיסטו√√√

WG CLOTHIANIDIN30קלאץ√

SC30אימקסי√√√

SC30סייפן√√√

SC30קודקוד√√√

SC30קוהינור 350√√√

SC30קונפידור√√√

SC30קונפידנס√√√

OD3ביסקיה 240√√√√√√

SC3קלימרה√√√

SC3קליפסו 480√√√√√

SE3תיאדור√√√

SC THIAMETHOXAM21אקטרה√√√

AE CODLEMON4A+3Aצ'קמייט פאפר√

EC ACETAMIPRID + NOVALURON4A+1520קורמורן√√

SC SULFOXAFLOR4C3פלאש√√√

WG7דנים פיט√√√

EW7דורנים√√

WG FENOXYCARB7B21אינסגר√√√√

EC PYRIPROXYFEN7C0טייגר√

ECטריגון√

ECקוברה√

SC FLONICAMID9C21דינמו√

WG14טיפיקי√√

EC BROMOPROPYLATEUN21נירון 250√√

SC GRANULOVIRUS3קרפו וירוסין√

SCGRANULOVIRUSמאדקס טופ√

OL MINERAL OIL3אי.או.אס√

EC PARAFFINIC OILוינטרזול√

SLאקו-טק√
 POLYALKYLENEOXIDE MODIFIED 

HEPTAMETHYLTRISILOXAN3

RB PROTEIN HYDROLYSATE3בומינאל√

R (E,Z)-2,13-octadecadienyl acetateרימילור סס הנמר√

R ISONET-Zחוטי סס הנמר√

28

 EMAMECTIN BENZOATE + 

LUFENURON
6+15

 PYRIDABEN21A

 3A

 CYPERMETHRIN

 CHLORPYRIFOS

1B

 BIFENAZATE20D

 IMIDACLOPRID

 THIACLOPRID

4A

5

6

15

19

23  SPIRODICLOFEN

 AMITRAZ

 TEFLUBENZURON

 NOVALURON

 LUFENURON

 ABAMECTIN

 SPINOSAD



השתעמותישנה , באזור הכתם שיוצרת הפטרייה, בפרי. בעלים נפגעת יכולת ההטמעה. נתקפים עלים ופירות: נזק

.  נטיל'וזספדונהזני האגס הנפגעים הם . הפרי מתעוות ואינו ראוי לשווק(. המלווה לעתים בהיסדקות)של הרקמה 

,  ההופכים  לאבקתיים בגדלים שונים" שמן"כתמי דוגמים שושנות עלים ופירות בכמה אתרים להימצאות : ניטור

המחלה תוקפת עלים החל משלב בצבוץ ירוק . לרוב בצדו התחתון של העלה או על פירות, בגוון ירקרק עד שחור

(Green Tip) , יש לציין שרקמות  . בהתאם לטמפרטורה ולרטיבות, ימים לאחר מכן17-9והכתמים מופעים

המחלה מופיעה על הפירות החל מהחנטה  . ולכן עלה בוגר יהיה חסין מעלה צעיר, צעירות רגישות יותר מהבוגרות

-רווחת הסברה כי מטע שהגיע נקי לחודש יוני . פחות רגישים, מ"מ25-חנטים שקוטר גדול מ. ועד סמוך לקטיף

.סיכויי ההידבקות שלו במחלות אלה נמוך מאוד

Venturia pyrina-גרב האגס  

כמו )מומלץ לשלב בריסוס חומר מרפא . משלב בצבוץ ירוק, בהתאם לאירועי הגשם, מרססים למניעה:הדברה

מרגע הופעת  (. קפטן, קדט, מרפאןcaptanכמו תכשיר נחושת בריסוס הראשון ותכשירי )פרוטקטנט( + טריאזול

על  , בעיקר בסביבות כתמי הגרב הראשוני, כתמי הגרב הראשוניים תיתכן התפשטות של המחלה בהדבקה משנית

פרק הזמן הנדרש  . הגשמים בתקופת ההתעוררות משחררים את הנבגים המיניים. מיניים-ידי נבגים אל

ניתן לעקוב אחר התראות  (. בטמפרטורה מיטבית)שעות הרטבה 9להתרחשות אירוע הדבקה הוא מינימום 

.  מרססים לפני אירועי גשם או לפני אירועים של רטיבות עלים מתמשכת. RIMproמערכת תומכת החלטה 

מקבוצת  במקרה של אירוע גשם ממושך חשוב לרסס מיד לאחר הגשם באחד מהתכשירים המרפאים 

או , אינדר, וקטרה, סיסטאן, סקור: כגון, (G1-3קבוצה , SIאו DMI: סטרולמעכבי סינתזת )הטריאזולים

.  דיסקברי', לונה אקס, שידו: כגון, (SDHI ,C2-7)הקרבוקסימידיםמקבוצת 

,  בשימוש בתכשירי ההדברה השונים בדרך פעולתםאלטרנציהממשק ההדברה של מחלות הגרב והקימחון מחייב 

.כדי להקטין ככל הניתן את הסיכון להתפתחות עמידות

Venturia  inaequalis-גרב התפוח 

מחלות



Podosphaera-קימחון בתפוח  leucotricha

.  יפחיתו את מקור המדבק במטע( כסוף-בצבע לבן)נגועים ענפוניםהסרת הסורים וגיזום : ניטור וסניטציה

.שהתפתחו מפקעים נגועים בקימחון ראשוני, באביב בודקים עלים צעירים המצויים סמוך לענפים

גםהיעיליםתכשיריםלהעדיףמומלץגשמיםבתקופת.הצימוחלסוףעדימים14-7מדילרססמומלץ:הדברה

.גרבכנגד

וחייבים להגן על הגידול במשך כל עונת הצימוח עד  , הנגיעות בקימחון אינה תלויה בגשמים, להבדיל מהגרב

.מחלות הגרב והקימחון ספציפיות למין הפונדקאי. לעצירתו

בחנטים ובפירות מתפתח  )ולעתים גם על הפירות , והענפוניםכתמים או כיסוי לבן כאבקה על פני העלים : נזק

נגועים ואינם ' מתעוררים, 'בעונה קודמתשאולחופקעי פריחה (. בצבע חום בהירמשועםחספוס " קמח"מתחת ל

. חונטים



ועלים  , וסנדאונר( ליידי-פינק)פינק -קריפסנתקפים בעיקר פירות מהזנים . הפטרייה תוקפת עלים ופירות: נזק

על גבי העלים עלולים בנגיעות  נקרוטייםכתמים חומים . סמיט-וגרניסטארקינג, כמו זהוב, של זנים נוספים

הפירות  . ימים לאחר נשירת עלי הכותרת40-הדבקת העלים מתרחשת כ. גבוהה לגרום להצהבה ולנשירת עלים

הנגרמים ממגוון  , הפטרייה חודרת את קליפת הפרי דרך פצעים. הופכים רגישים בשלב מתקדם של העונה

וגורמת לריקבון  , וסנדאונרפינק -קריפסאו סדקים בפיטם של זני , פגועותעדשתיות, חרקים, מכניות: סיבות

.חיצוני

Alternaria–בתפוח אלטרנריהריקבון קליפה וכתמי  alternata f. sp. mali

הצהבת העלים עלולה להופיע  . ימים לאחר נשירת עלי הכותרת60-45כתמי עלים חומים יופיעו : ניטור

להופעת סדקים וסנדאונרפינק -קריפסדוגמים את פיטם הפרי בזנים . בנגיעות גבוהה החל מחודש יולי

.הריקבון עלול להופיע בזנים אלה לקראת חודש ספטמבר בדרך כלל. החל מתחילת אוגוסט

אוSDHI,(טריאזולים)DMI-המקבוצתבחומריםקימחוןאוגרבכנגדריסוסיםלרוב:הדברה

להתחילאפשרהפריעללהגנהבריסוסים.אלטרנריהמפניהעליםעליגנו-סטרובילוריניםעםתערובות

.הסדקיםהופעתלפני,אוגוסטבחודש



מחלות בתפוחטבלת תכשירים מורשים כנגד 
ולהקפיד על ימי המתנהFRACבין קבוצות האלטרנציהיש לבצע 

רב
ג

חון
ימ

ק

ת 
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ון 
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ר

ים
עינ

גר
ה

קוד FRACשם גנריתואריתשם תכשיר 
ימים 

מקטיף
הערה

הטיפול-כל 10-7 יום מתחילת הליבלוב.WP THIOPHANATE METHYL121טופז√

SC BROMUCONAZOLE21וקטרה 10√√√

אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפ' נמוכות.SL45אטמי אקסטרה√√

SL45סיפרו√

אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפ' נמוכותSL45צפריר√√

היישום בזמן הפריחהEC14בוגירון√√

EC14סקוטר√√√

בזן ענה בלבד.EC14סקור√√√

בזן סטרקינגEC14סקיפר√√√

טיפול ראשון בפתיחת הפקעים.EW FENBUCONAZOLE14אינדר√√

EC14סיסטאן 24√

EW14ראלי√

EW14אופיר 2000√√

EC14אורון√

EC14טופנקו 100√

EC14עומר√√

ניתן לשלב עם תכשיר קרוזו WG140.015%טיפקס√

EC21דומארק√

EC14באיפידן√

EC14שביט√

SC PENTHIOPYRAD744שידו√√

EC BUPIRIMATE814נמרוד 25√

WG35סטרובי√√

WG35קרוזו√√

SC METOMINOSTROBIN60רינגו√√

SC14פאנטום√

WG14פלינט√√√

בטיפול מונע מפתיחת הפקעיםEC PROQUINAZID1314טליוס√

בתוספת טריטון 100X- 0.025% או דימול GR POLYOXIN B30.2%פרלין סופר√

SG POLYOXINS3פולאר√√

EC MEPTYLDINOCAP2913קרטן סטאר√

√√ASO סרניידSC BACILLUS SUBTILIS443

ECשריף סופר√√
 MEPTYLDINOCAP + 

MYCLOBUTANIL
אסור לשימוש בחממות ובבתי צמיחה29+313

SCאקנטו פלוס√√
 CYPROCONAZOLE + 

PICOXYSTROBIN
3

SC7אופק√√

WG7נתיבו 75√√

ECרגב√
 DIFENOCONAZOLE + TEA TREE 

OIL
3+oil14

אין לטפל יותר מ 3 רסוסים ולא ברציפותSC BOSCALID + KRESOXIM METHYL7קוליס 300√

WG14בליס√√

WG14סיגנום√

SC BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN14דיסקברי√√

SC7+37לונה אקספריאנס 400√√

EC8+314וינטו√

EC CYPRODINIL + TEBUCONAZOLE9+314בנלוס√

אין לרסס יותר מ-2 טיפולים לעונהWG TRIBASIC COPPER SULFATEM17מרק בורדו אולטרא√

SL CALCIUM POLYSULPHIDE3אגרימור נס√

עד ראשית מאי. עד תחילת פריחה.DPגפרביק 70√

WPגפרטיב 80√
הכמות ל- 100 ל',הטיפול עד ראשית מאי. עד 

ראשית פריחה.

WPגפרכל√

ללא זן ענה. ניתן לרסס עד תחילת הפריחהSC3הליוגופרית√

ריסוס עד שלב פקע ורודWG3מיקרוטיול√

יש לרסס עד לפריחה.SC1סולפו-לי√

WGקומולוס√
עד תחיל 

פריחה
הטיפול עד ראשית מאי,בזן ענה עד ראשית אפריל.

WP15מנצידן√

WP15מנקוזן√

WP15מנקוזן√

WP15סנקוזב√

WP7מרפאן 50√

WG7מרפאן 80 גר√

WG7מרקו√

SC7קדט√

אין לרסס בשמן 6 שבועות לאחר טיפול בקפיטןWG7קפיטן√

WP/WG14פולפאן 80√

WP14פולפאן 80√

SC30שמיר√

SC30אורפאן√
בזנים: סטרקינג, זהוב, פינק ליידי, גולדסמית, 

גאלה, גרניסמית, ענה

רסס עם התחלת תפיחת הפקעים.SC DITHIANONM9דלן 500√

SC DITHIANON + PHOSPHONIC ACIDM9+ 3342פוטורה√

מלפרקס, סיליטSC DODINEU1260דודין√

EW CYFLUFENAMIDU65נץ√
למניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון המורשה 

בגידול.

SC METRAFENONEU914ויוואנדו 500√

אין לרסס עצים הנמצאים בעקה.OL MINERAL OIL3אי.או.אס√

 CAPTAN +  TEBUCONAZOLEM4+3

M2
 SULFUR

M4

 BOSCALID + PYRACLOSTROBIN

19

 FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE

M3

 FOLPET

3

 CYPROCONAZOLE

 DIFENOCONAZOLE

 MYCLOBUTANIL

 PENCONAZOLE

 TEBUCONAZOLE

 TRIADIMENOL

 KRESOXIM METHYL

 TRIFLOXYSTROBIN

  MANCOZEB - 

DITHIOCARBAMATES

 CAPTAN

11

3+11  TEBUCONAZOLE + 

TRIFLOXYSTROBIN

7+11



לגרב האגסטבלת תכשירים 
ולהקפיד על ימי המתנהFRACבין קבוצות האלטרנציהיש לבצע 

הערות החברהימים מקטיףקוד FRACשם גנריתואריתשם תכשיר שם פגע

WGבליס
 BOSCALID +  

PYRACLOSTROBIN7+1114

WP7מרפאן 50

WG7מרפאן 80 גר

אין לרסס בשמן 6 שבועות לאחר טיפול בקפיטןWG7קפיטן

SC7קדט

SC30אורפאן

SC30שמיר

SCאקנטו פלוס
 CYPROCONAZOLE +  

PICOXYSTROBIN3+117

רסס עם התחלת תפיחת הפקעים.SC DITHIANONM921דלן 500

טיפול ראשון בפתיחת הפקעים.EW FENBUCONAZOLE314אינדר

WP FOLPETM414פולפאן 80

WGנתיבו 75
 TEBUCONAZOLE + 

TRIFLOXYSTROBIN3+117

WP THIOPHANATE METHYL121טופז

הטיפול-מהלבלוב עד סוף אפריל כל 10-7 יום,מסוף 

אפריל עד סמוך לקטיף כל 14-10 יום.

מרק בורדו 

אין לרסס יותר מ-2 טיפולים לעונהWG TRIBASIC COPPER SULFATEM17אולטרא

בעצים לא מניביםSC PENTHIOPYRAD7שידוגרב האגס קמחון

גרב האגס

CAPTANM4

 CAPTAN + TEBUCONAZOLEM4+3



מניעת נזקי ריסוס לדבורים לאחר הפריחה

בשעות שבהן הדבורים אינן  , יש להקפיד על ריסוסים בשעות הערב והלילה בלבד

.פעילות

Formetaneteדיקרזול hydrochloride (קרבמאט)

Methiocarbמסורול

Acrinathrinרופאסט

Thiamethoxam+Chlorantraniliproleדוריבו

chlorantraniliprole+ lambda-cyhalothrinאמפליגו

Bifenthrin'סטרטר ודומ, אטלס, טלסטאר

Cyfluthrinבאיטרואיד

Dimethoateרוגור

Clothianidinבריסוס' קלאץ

. כך שיוכל להיערך בהתאם, יש ליידע מראש את מגדל הדבורים בדבר מועד הריסוס וסוג החומר

.  03-5621515: 'טל, את המגדל אפשר לאתר בסיועה של מועצת הדבש

050-6241091/635ר אהד אפיק ושלומי זרחין "ד: מ לגידול דבורים"מדריכי שה

מידע זה מטרתו להגביר את המודעות לנזקים העלולים להיגרם לדבורים  

.וצמצום הפגיעה בהן ככל הניתןלאחר פריחה עקב ריסוסים 

(.  ודומיוקונפידור)imidaclopridתכשירים הידועים כבעלי רעילות גבוהה מאוד לדבורים הם תכשירים המכילים 

. ואין לעשות שימוש בהם בריסוס, (גריזלי מקס)פרט לתכשיר משולב , תכשירים אלה מיועדים להגמעה

.רשימה זו אינה מלאה. להלן דוגמאות לכמה תכשירים שרעילותם גבוהה עד גבוהה מאוד לדבורים

. ולא רק בתקופת הפריחה, אנא נקטו משנה זהירות והתייחסו לדרגת הרעילות לדבורים במהלך השנה כולה

כמו  , פריחת גידולים שכנים. בעונה זו של השנה הדבורים ממשיכות לעמול במרץ רב

.מושכים דבורים ממרחק רב, צופנייםאבוקדו וגידולי כיסוי 

בטרם השימוש בכל תכשיר יש להתייחס לרשום בתווית בעניין דרגת רעילותו לדבורים  

.והנחיות הנוספות

,  עם זאת. מאחר שהם יוצרים פחות רחף, ריסוסי קרקע עדיפים על ריסוס מהאוויר

כך שיוכל  , רחיףשימוש בשיטת ריסוס של טיפה זעירה עלול להוות בעיה בהיותו 

.להגיע למרחק רב ולפגוע בדבורים

הימנעו מיצירת שלוליות מזוהמות של שאריות  . והדבורים מחפשות מים, הימים מתחממים

.  בעיקר באזורים של מילוי ושטיפה, תכשירי הדברה

קמינצקילובה : גרפיקה; עדי סלוניקו: עריכה לשונית


