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מבזק למגדלי בזיל – סתיו  ,2014תשע"ה
מחלת הכשותית בבזיל מכה שוב בבית שאן ובבקעת הירדן!
למגדלי בזיל בבית שאן ובבקעת הירדן שלום רב ושנה טובה,
מגדלי הבזיל אינם שואלים עוד אם נגמר הקיץ; לפי הדיווחים המתקבלים על כשותית בבזיל ,ברור לגמרי שתמה
עונה זו!
כעת ,קיימים תנאים אידיאליים להופעת המחלה והתפשטותה המהירה ולכן יש לנקוט בכל האמצעים העומדים
לרשותנו למניעתם .לצערנו ,אין חדש לגבי רישוי תכשירים נוספים ,ואנו נותרים עם אקרובט ,סיגנום ,עמיסטר,
רידומיל גולד ,קנון וקופראנטרקול.


לאור הדיווחים על עמידות המחלה לרידומיל גולד באזור בית שאן ,לא מומלץ להשתמש בתכשיר .באזורים
אחרים ,שבהם טרם התפתחה עמידות ,יש להקפיד לרסס רק כטיפול מונע; אין לרסס כאשר יש נביגה
שחורה בצדם התחתון של העלים.



לאחרונה נמסרו דיווחים ראשוניים על אפשרות לפיתוח עמידות לתכשיר אקרובט .ניתן להעביר דגימות
לפרופ' יגאל כהן )באמצעות המדריכים או הפקחים( ולקבל מידע מדויק לגבי המצב הספציפי אצל כל אחד
ואחד.



חוץ מסוג התכשיר לריסוס ,אנו רואים לנכון לחזור ולהדגיש את הצורך בהקפדה על אופן הריסוס .במקרה
של בזיל גבוה וצפוף ,לא ניתן להבטיח ריסוס יעיל ,כך שמומלץ לבצע קציר מיישר )טכני( נמוך אחד לכמה
קצירים ,כדי להשאיר את הגידול קומפקטי ונוח לכיסוי מושלם בתכשירי ההדברה.



בנוסף לתכשירי הדברה ,יש כמה אמצעים אגרוטכניים להפחתת המחלה:
 oחיפוי קרקע או מצע  -עדיף לחפות את כל השטח ,ולא רק את הערוגות.
 oטיפול חום ביום  -טמפרטורה מעל  45-40מ"צ תדביר את המחלה ,ולכן עדיף להסיר את רשתות
הצל מעל יריעות הפוליאתילן .במקרה שהיריעה מולבנת ,יש לנקות מיד את הגג.
 oתאורה  -מי שיש לו אפשרות להפעיל תאורה בלילה ,יכול בהחלט לצמצם בכך את הנגיעות במחלה.
לקבלת מידע מדויק יותר ,יש להיוועץ בצוות נווה יער ובפרופ' יגאל כהן.



מקור השתילים – מומלץ לקנות שתילים אך ורק ממשתלות מוכרות ולבדוק היטב את העלים לנוכחות
המחלה.



השמדת חלקות נגועות – מומלץ להשמיד חלקה נגועה כדי שלא תידבקנה חלקות בריאות .מומלץ טיפול
בקוטלי עשבים להקמלת העלווה.
בברכה,
שמעון ביטון ודוד סילברמן
שה"מ ,משרד החקלאות

אורי אדלר
מועצת הצמחים

כל ההמלצות הכלולות במכתב זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.

