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  בפלפלמחלת  הקמחונית של  בחינת שיטות למניעה והדברה
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  תקציר

    Leveillula taurica
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  שיטות וחומרים

             



 



   



            

 
  :התכשירים בניסוי

azoxystrobinעמיסטאר 

  sulfur הליוגופרית

flutriafolחוסן 

thiophanate methylטופז  

  :טיפולים

 הגמעה עמיסטאר 

 ת ריסוס מוקדם בהליוגופרי 

הגמעה בעמיסטארריסוס בהליוגופרית 

 הגמעה בעמיסטאר 

הגמעה בחוסן  

 משקיטיפול– בהליוגפרית ריסוס 

 5פלפלת– גפרית בהליוריסוס 

 ביקורת– 

הגמעה בטופז 
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  : מדדים שנבדקו

             





             

 

 

 

  תוצאות

  השפעת טיפולים על חומרת המחלה

 

 



 
1 מספר איור  

 ללא ריסוס    טופז  



 חוסןהמשקי 

     

  

5 פלפלת,

 עמיסטאר
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עמיסטאר    הליוגופרית

 

 

  תמונות מצב הצמחים בשטח בסוף ינואר

 

 

 

 

2*עמיסטאר 3*עמיסטאר
 ריסוס+

 )מישקי(ביטוח 3*חוסן
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  5מחלה בטיפול פלפלת החומרת 









            

 

 

:2איור מספר  

 ביקורת פלפלת
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  חומרת מחלה בטיפולי הגמעות בעמיסטאר
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ימים משתילה

השפעת טיפולי הגמעה על חומרת מחלה

3*עמיסטאר

ריסוס+ 2* עמיסטאר

חוסן

מישקי

ביקורת

גילוי מחלה

הגמעות בעמיסטאר וחוסן

ריסוס+ 2* עמיסטאר

 

:3מספר  איור 
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:4 מספר איור 
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