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בתקופה זו של שלהי החורף ניתן לסכם את העונה ולומר כי ירדו כמויות ממטרים גבוהות למדי ,לא
אירעו נזקי קרה ,והעצים מוכנים לפריחה .במרבית המטעים מתחילים להופיע כבר פקעי פריחה
בחלקים העליונים של העצים .מרגע זה ואילך יש חשיבות עליונה לממשק גידול נכון בכל הקשור
לכמויות ולאיכות הפרי ,ומומלץ מאוד להקפיד עתה על כל שלבי הטיפול בגידול ,כדי להשיג את היבול
המרבי ורווח כלכלי במטע .בדפון זה נתייחס לכל היבטי הגידול החשובים ,כמו הגנת הצומח ,השקיה,
דישון ,הזנה ,עיצוב העצים וטיפולים מיוחדים למיניהם.

טיפול נגד קימחון
קימחון במנגו הוא אחד הגורמים העיקריים לפגיעה בכמות ובאיכות הפרי .כל
הטיפולים שיינתנו בחודשיים הקרובים יתבססו על מניעת התבססות
והתפשטות המחלה בתפרחות ובפרי .המחלה תוקפת לא רק את הפריחה אלא
גם את פירות המנגו המתפתחים .כל עוד קיימים תנאים מתאימים להתפתחות
הפטרייה ,יש סכנה משמעותית לפגיעה בפרי .במרבית המקרים ,כאשר
מקפידים על העיתוי ועל המרווח בין הטיפולים ,ניתן למגר את המחלה .יש
לשים לב לרגישות של כל זן וזן.
חשוב ביותר להפעיל את אמצעי הריסוס כנדרש ולהשתמש רק בתכשירי
ההדברה המופיעים ברשימת החומרים המורשים .הטיפולים הם טיפולים
מונעים (פרופילקטיים) ,ולכן מומלץ להתחיל בהם עוד לפני זיהוי התסמינים,
כבר בסמוך להגחת התפרחות .לעתים התקפת הקימחון עלולה להיות קשה,
כך שטיפול מוקדם וקפדני יקל על הדברת המחלה בהמשך.
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להשגת יעילות הטיפול יש להקפיד על ההוראות שלהלן:
 מספר הימים בין טיפול לטיפול לא יעלה על  10ימים.
 תפרחות הזנים 'קיט'' ,טלי'' ,היידן'' ,מיה' ו'שלי' רגישות
במיוחד למחלה .מומלץ להתחיל את הטיפולים בשלב
מוקדם יותר ,בשלב של התארכות התפרחות .בזן מיה
ועומר הפירות המתפתחים רגישים אף הם למחלה.
 במקרים של הדבקה חזקה והתפרצות של המחלה  -מומלץ לצופף טיפולים לכדי  3-2טיפולים
בהפרש של  7-5ימים .מומלץ גם לשלב בחומרים הרגילים גם תכשירי גופרית בריכוז של .0.2%
אין לרסס גופרית בימי שרב או חום ,בטמפרטורה הגבוהה מ 30-מ"צ.
נזקי קימחון בפרי
להמשיך במתן הריסוסים עד אשר
 יש
גודלם של החנטים כזית ,ולא יורד עוד גשם.
 מומלץ להוסיף לכמה טיפולים את הדשן הזרחני 'פיק'
בריכוז  ,1%כדי לחזק את תכשיר ההדברה.
 למניעת היווצרות עמידות של פטריית הקימחון ,יש
להחליף תכשירים בין הקבוצות הכימיות השונות,
הפועלות על אתרים שונים בפטרייה (ראו את הקובץ
המצורף בתוכנת .)PowerPoint




נזקי קימחון בפרי

הריסוס ייעשה על העצים עד נגירה.
אין צורך להוסיף משטח לתכשיר ההדברה אלא אם היצרן מורה על כך בתווית התכשיר.
אין לשלב תכשירי הדברה כנגד מזיקים או ריסוסי הזנה עם התכשירים כנגד קימחון.

במטעים צעירים או בהרכבות עלולה גם העלווה הצעירה לגלות רגישות למחלת הקימחון .הקימחון
פוגע בעלים ,מעוות אותם וגורם לנשירתם .אם תנאי מזג האוויר מעודדים התפרצות של קימחון (גשם
וחום לסירוגין) ,מומלץ לבצע לפחות טיפול אחד בגל הצימוח החדש ,כדי להגן עליו.
חשוב שכל מגדל יברר עם בית האריזה או עם היצואן שלו ,אם רשימת החומרים תואמת את דרישות
היעדים השיווקיים שאליהם הוא מייצא .רשימה מלאה של התכשירים המותרים לשימוש במנגו
בישראל מופיעה באתר האינטרנט של השירותים להגנת הצומח  -במאגר חומרי הדברה; בבחירת
ה'גידול' יש להקליד 'מנגו' ,ובפגע ' -קימחון'.
https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/hadbara.aspx
כל בית אריזה ויצואן חייבים להתאים את הרשימה לדרישות הקניינים ביצוא ,שעמם הוא עובד,
ולעדכן בכך את המגדלים.
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מחלת הבוטריוספריה
ביום העיון שהתקיים זה מכבר ,הוזכרו חומרים לטיפול נגד מחלת
הבוטריוספריה ,ריקבון עוקץ ועוד .ניתן להשתמש בחומרים אלו
במטעים רק אם הם מורשים לשימוש במנגו על פי הרשום בתווית.
כאשר התכשירים הללו יקבלו את האישורים הנדרשים ,נעדכן את כלל
הציבור .בכל מקרה ,יש לברר את אפשרות השימוש בכל החומרים
והטיפולים החדשים עם בתי האריזה והיצואנים.
ניתן לטפל נגד בוטריוספריה וקימחון במשולב רק בעת הפריחה!
התכשירים 'סרנייד'' ,סוויץ' ו'לונה טרנקויליטי' יעילים הן כנגד
הקימחון והן כנגד הבוטריוספריה.
בוטריוספריה במנגו בוגר

טיפולים לשיפור צבע חיצוני לאחר אחסון בזנים קנט ,מיה ושלי
התכשיר  BLUSHמורשה לשימוש בישראל על פי התווית .הריסוסים ייעשו חודש ושבועיים לפני
הקטיף .הריסוס במפוח.


ריכוז התכשיר .0.2% :נפח התרסיס  125-100ליטר לדונם .עצי המטע חייבים להיות גזומים כראוי!

כנימות




חשוב ביותר לבצע ניטור קפדני בכל השטחים לגילוי מוקדים ולאיתור חורי הגיחה של הדור
הראשון .באמצעות הכוונת פעולת ההדברה לדור הראשון יושגו תוצאות ההדברה היעילות ביותר.
לשם כך ,מומלץ להיעזר בפקחים ולנטר את השטח במקצועיות.
חשוב שהדברת כנימות תתבצע בסתיו ,כיוון שקל יותר לעבוד כאשר אין פרי על העצים ואין חשש
משאריות.

כנימת המנגו
בכל המטעים ,ובפרט במטעים אשר הופיעו בהם מוקדי נגיעות
אשתקד ,מומלץ לבצע מעקב יסודי לקביעת רמת האוכלוסייה
הנוכחית של הכנימה והשלב המתאים לטיפול .לכנימה זו אויבים
טבעיים העשויים להפחית את רמת האוכלוסייה באופן משמעותי
ביותר .בנוכחות גבוהה של הכנימות ובהופעת טל דבש או פייחת על
הפרי והעלים ,יש לטפל בשמן קיצי  1.75%-2%על שלב הזחלנים.
כשרמת האוכלוסייה גבוהה ,נדרש טיפול בנפח של  400ליטר (מומלץ
לבצע ריסוסים בנסיעה הלוך וחוזר באותה השורה) באמצעות פומיות
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כחולות בעלות ספיקה גבוהה (טיפות גדולות) – יינתנו שני טיפולים עוקבים במרווח של  10ימים
ביניהם.
ביצים

(צילום :ד"ר רקפת שרון ,מו"פ צפון)

כנימה קמחית
במטעים שהייתה בהם נגיעות גבוהה אשתקד ,יש לבצע ניטור באביב ,בעיקר במוקדים שבהם הופיעה
הכנימה בעבר .יש למנוע מעבר נמלים מהקרקע לעץ באמצעות הרמת "שמלת העץ" וטיפול כימי
בתכשירים המומלצים נגד נמלים.

כנימה אדומה מזרחית
כנימה זו מהווה בעיה קשה ,בעיקר בזנים שלי ,קנט וקיט .שני טיפולי שמן  1.75%בהפרש של שבועיים
ביניהם ישיגו תוצאה טובה .הטיפולים בשמן המרוסס ייושמו על הדור הראשון של הזחלנים .טיפולים
אחרים ,הכוללים הגמעות ,יש לבצע רק בסתיו ,לאחר קטיף.

תריפסים
בטרם הטיפול  ,חובה להיוועץ בצוות המדריכים .טיפול בחומרים שאינם מתאימים עלול לגרום להפרת
המאזן הביולוגי ולהתפרצות מזיקים חדשים .ריסוס בשלב הפריחה יכול להוביל לדחיית פעילותם של
חרקים מאביקים.

מחלת עיוות התפרחות
מחלה זו התפרצה בכל אזורי הארץ ,וייתכן שמצויה אף במטעים שלכם!

תפרחת בריאה לעומת תפרחת מעוותת בשלב התחלתי

4

מחלת "עיוות התפרחות" נגרמת ע"י הפטרייה  .Fusarium subglutinansבשנים האחרונות כלל
הטיפול בה סריקות תכופות של השטח ,גם בתחילת הקיץ ,במטרה לבצע סניטציה מושלמת ככל הניתן
ו לסלק תפרחות נגועות לאורך כל שלבי הפריחה .לאור תוצאות הניסויים שנערכו לאחרונה ,מוצע לשפר
את הפרוטוקול לפי הנוהל שלהלן:
ב מטעים נגועים יש לרסס את הנוף במהלך עונת הפריחה משלב התארכות התפרחות ( 5ס"מ והלאה);
הריסוס יבוצע בנפח תרסי ס גבוה ,כך שיגיע לכל חלקי העץ בצורה טובה .התכשירים המסחריים
המתאימים לריסוס למטרה זו הם 'מיראז' או 'אוקטאב' (חומרים המכילים פרוכלוראז) בריכוז .0.1%
הריסוס יבוצע מדי  14יום במהלך עונת הפריחה כולה .ריסוס זה מספק מענה גם כנגד מחלת הקימחון.
עם זאת ,חובה (!!!) לשלב פעולות סניטציה וסילוק תפרחות נגועות מן השטח ,כפי שנהוג היה בעבר:
עטיפה בשקית וסילוק מן החלקה .השמדה תפרחות נגועות ניתן לבצע גם באמצעות הטמנה בקרקע או
שרפה ,אך רק לאחר קבלת כל האישורים המתירים זאת.
אם הנגיעות במטע קשה ונוף העצים אינו מאפשר את הגעת התרסיס לכל חלקי העץ  -יוסר מעט הנוף,
כך שתובטח יעילות הריסוס ,בשילוב של סניטציה מושלמת.

עיוות תפרחות בשלבים מתקדמים

איסוף וסילוק שקיות התפרחות
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עיוות בצימוח

תופעת העיוותים בפרי
ייתכן שהעיוותים בפרי נגרמים על ידי כמה גורמים ,כמו קימחון ,חנטה בתקופה קרה יחסית או רחף
של חומרי הדברה נגד עשבייה.
אם נראה במטע פרי מעוות ,אנא ידעו אותנו וננסה לברר יחד את הסיבות לכך .בשנה שעברה התקבל
פרי מעוות בכל הזנים ,בעיקר בזן 'קינג דויד' ובאזור סובב כינרת .בעקבות זאת אנו חוזרים ומדגישים
כי יש להקפיד על ממשק הריסוס כנגד הקימחון ועל השימוש בתכשירי הדברה בתוקף.

הפעלת מרססים
חשוב ביותר להפע יל את המרססים בצורה תקינה עם כיול מקצועי וניתן להיעזר במדריך מיכון לשם
שיפור הכיול ובדיקת תקינות המרססים .נפח התרסיס יותאם לגודל נוף העץ ולמטרת הריסוס .יש
להקפיד על המינון הנכון המצוין בתווית התכשיר.
כאמור ,מומלץ לתאם את כיול המרסס ואת בדיקת תקינותו עם מדריך המיכון ,שמשון שמאייב ,מס'
טל' נייד.050-9827362 :
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הדברת עשבייה
העשבייה מתחרה עם העץ על המשאב החשוב ביותר  -המים ,ולכן חייבים להדביר את העשבייה באזור
שטח נוף העצים לפני עונת ההשקיה .לגבי העשבייה בין השורות ,מומלץ לבצע כיסוח.
זכרו! עשבים קטנים קל יותר להדביר .הדברת עשב בהיותו קטן וצעיר היא יעילה יותר ,חוסכת חומר
הדברה ,מקטינה את נפח התרסיס והרבה יותר ידידותית לסביבה.
מומלץ להשתמש בתכשירים קוטלי מגע ולא בחומרים שאריתיים בקרקע .התערובת המומלצת
להדברת עשבייה היא :גליפוסט (ראונד אפ)  + 1%אוקסיפלורפאן ( 0.05%גול) ובאסטה  1%או דומיו.
אם מעוניינים להדביר גם "קייצת"  -יש להוסיף "דיורקס".

הזנה
ריסוסי עלווה להזנה
ריסוסי עלווה לתיקון מחסורי ברזל:
 .1ריסוס גופרת ברזל  0.4%בתוספת משטח שטח  90או כל שטח אניוני אחר .יעילות החומרים רבה
יותר בריסוסים המתבצעים על עלווה צעירה ,שפורצת לאחר גיזומי הקיץ.
 .2ניתן לרסס גם 'פירוטכניקה' בריכוז .0.4%
 .3ריסוס נוסף אפשרי בגופרת אבץ , 0.6%או אבצאון  .0.3%יש לנקוט משנה זהירות מריסוס על
חנטים ,בהיותו גורם לצריבות ,ואין לשלבו עם גופרת ברזל.
בשימוש בפיק  1%כתוספת לתכשירים נגד קימחון  -אין לערבב עם חומרים נוספים .אין לרסס על
חנטים מעל  1ס"מ קוטר או בתקופות שבהן הטמפרטורה גבוהה מ 30-מ"צ.

השקיה
מומלץ שלא להתחיל בהשקיה לפני שאמצעי הבקרה ,טנסיומטרים או דנדרומטרים מכוונים לכך .יש
חשיבות גדולה לאוורור הקרקע לאחר גשמי החורף .מצורף קובץ מקדמי ההשקיה למנגו (קובץ אקסל),
ומומלץ להסתייע בו כדי לתכנן את משטר ההשקיה השבועי .אם חלים אירועים חריגים כמו שרב
וכדומה ,ניתן לבצע תיקון.

דישון ביסודות מקרו (חנקן ,זרחן ואשלגן)
מומלץ לספק לכל החלקות דישון המורכב משלושת היסודות :חנקן ,אשלגן וזרחן ביחסים של 1-0.1-
 ;1.5כמו למשל ,דשן מגורען  20-2-30או דשן נוזלי עידית  .6-1-9בזנים הצבעוניים תינתן כמות שנתית
של  12-10יחידות חנקן צרוף בסך הכול .ריכוז הדשן במי ההשקיה יהיה לפי  30ח"מ חנקן.
מתחילת ההשקיה ועד כחודש לפני הקטיף יינתנו כ 3-2-יחידות חנקן .המשך דישון המנה השנתית יהיה
לאחר הקטיף .בזן 'קנט' יש להתחיל בדישון החנקתי רק לקראת סיום הקטיף .בזן 'קיט' יש לדשן
בריכוז  20-15חלקי מיליון חנקן במי ההשקיה במהלך עונת ההשקיה כולה.
במטעים צעירים יש לדשן כל עונת ההשקיה בריכוז  30חלקי מיליון חנקן במי ההשקיה.
אין לשלב כילאט ברזל כאשר ניתן דשן חומצי מדי ,וניתן להיעזר בנושא במדריכים.
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טיפולים בכילאט ברזל  -חשוב ביותר בגידול מנגו כדי להימנע באופן מוחלט ממחסור בברזל .המנה
הממוצעת במטע ללא בעיות תהיה  5ק"ג כילאט ברזל בשנה (ובמטעים בעייתיים  -עד  8ק"ג) .המנה
תחולק כך ששליש ממנה יינתן לפני הקטיף ,לאחר התחממות הקרקע  -מראשית חודש אפריל; ושני
השלישים הנותרים יינתנו בהמשך העונה.

טיפול במטעים צעירים והחלפות זן
במטעים שאינם מיועדים לשאת יבול בשנה הקרובה ,מומלץ להסיר תפרחות באמצעות קיטום מתחת
לשושנת העלים ,כלומר כ 2-ס"מ מתחת לפריחה.
בכל הזנים ,למעט הזן 'קיט' ,מומלץ לבצע קיטום בתחילת חודש מרס ,ומיד לאחר מכן לרסס בג'יברלין
( 60סמ"ק מוצר מסחרי לכל  15ליטר מים במרסס גב)  150ח"מ חומר פעיל; בזן 'קיט' יש לבצע את
הקיטום רק לאחר יצירת חנטים בקוטר של כ 1-ס"מ ,פעולה שתסייע להוצאת צימוח מוקדם.
 יש לשים לב להתפרצויות צימוח של כנות היוצאות מתחת להרכבה.
 מומלץ להלבין את הגזעים ולהגן ממכות שמש.

במקרה שמתעוררות שאלות או הערות  -אנו לשירותכם!
בברכת עונה מוצלחת,
מדריכי בגידול
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