
 נספח אורגני לספר ירקות עלים בישראל

  מאת נביל עומרי ושמעון ביטון בהוצאת שרות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות

את הספר ניתן לרכוש בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד  האורגני נערך על ידי אורי אדלר הנספח

 החקלאות

 

 

מרכיב מרכזי בכל גן ירק אורגני. ברובם מגדלים את רוב המגוון הגדול של גידולי  מהוויםגידולי עלים 

 וחלקם גם גידולי עלים מיוחדים שלא תמיד מגודלים בחקלאות הרגילה. העלים

יצא לאור ספר מקיף הדן בכל נושאי הגידול של מרבית גידולי העלים בישראל. הספר נכתב  2019ב 

 במכוונות חקלאית רגילה. 

יצא הספר לאור הוא זוכה לביקוש גדול אצל מגדלים אורגניים אף כי הדישון וההתמודדות בפגעים  מאז

אינם במכוונות אורגנית אבל הנושאים הקשורים במועדי זריעה ושתילה, זנים, עומדי שתילה, וזיהוי 

 אורגנית.פגעים מתאימים גם לחקלאות 



 סעיפי הספר שאינם תואמים חקלאות אורגני.מטרתו של נספח זה לאפשר התאמה לחקלאות אורגנית ב

 תוך דגש על נושא הדברת פגעים

 

 :הדברת פגעים בחקלאות אורגנית

בחקלאות אורגנית השימוש בחומרי הדברה המותרים בחקלאות אורגנית הוא הפתרון האחרון לאחר 

  ששאר האמצעים כשלו

 התמודדות עם פגעים כוללת:

חשוב לשמור תעוד מסודר של החלקות שיאפשר ניהול ומעקב אחרי  הקפדה על מחזור זרעים .1

 מחזור הזרעים ורצף הגידולים בכל חלקה ותת חלקה. 
 תיחות שאריות גידול לתוך הקרקע, עישוב עשבים לפני הגיעם להבשלה ופיזור זרעים. -סניטציה .2
לביצוע חיטוי  המלצות -רצוי לא לבצע חיטוי בכל שנה –חיטוי סולארי כחלק ממחזור הזרעים  .3

 בספר( 9סולארי )בעמוד 
מועד הופעה, עוצמת נזק ראשי, נזק משני )העברת וירוסים  -עוד ממשק הפגעים במשקילימוד ות .4

 שננקטו ויעילותם. עד כה שינוע מזיקים אחרים... , האמצעים 
פעמים רבות -מעקב צמוד אחרי הגידול ומאזן החרקים שמלוים אותו -התבוננות וסבלנות  .5

 נות משתלמת הסבל
 פיזור אויבים טבעיים .6

 רשתות אגריל צפות, מנהרות רשת בתי רשת וחממות -הגנה ברשתות .7

 הגידול ועונת הגידול ולכן אין מתכון אחד להצלחה. אזוראמצעי ההתמודדות קשורים לאופי המשק, "

 ההצלחה היא תוצאה של מכלול אמצעים ונסיון מצטבר.

ונצרתה "ירש את אדמת הקודש והייתה לה סוכן נאמן, למען שמור אוצרותיה ואת פריונה מדור לדור 

, ולא תכלה בהמתך את ירק ואת יערותיך משממה, את עינות מימך מחורב, את שדך מסחף

גבעותיה , למען ייטב לבניך ולבני בנך עד עולם, והיה כי תמעל מעל בארצך, ונשמה ארצך, ולא 

יבולה, כי תהיה האדמה נחושת תחתך וברזל תחת רגליך, ואכלו בניך לחם צר ומים  תוסיף לתת

 לחץ, עד אובדם מעל פני האדמה "

 וולטר קליי לאודרמילק ארץ ישראל הארץ היעודה הוצאת השומר הצעיר 

הוקדש לכפרים בארץ ישראל שנאמנותם  1939ושודר ברדיו ירושלים בשנת  הדיבר האחד עשר חובר על ידי ד"ר לאודמילק

 ומסירותם לקרקע עוררו בו את הרעיון הזה

 

 :שימוש בחומרי הדברה אורגניים

מותר להשתמש רק החומרי הדברה שאושרו לחקלאות אורגנית על ידי השירותים בשדה אורגני  .1

רשימת החומרים  -ומרים הירוקהורשומים בחוברת החשל משרד החקלאות להגנת הצומח 

 את הרשימה ניתן להוריד מאתר השירותים להגנת הצומח המותרים לשימוש בחקלאות אורגני.

. בכתובת:

w.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Dochttps://ww

uments/hadbara_org_1_%202020.pdf 

 

המעודכנות ניתן למצא  תהתוויו תהמעודכנת של החומר, א תחייבים גם לבדוק תמיד את התווי .2

להגנת הצומח בכתובת:  םגם כן באתר השירותי

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Documents/hadbara_org_1_%202020.pdf
https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Documents/hadbara_org_1_%202020.pdf


https://www.moag.gov.il/ppis/tachshiry_hadbara/Pages/default.aspx?WPID=WPQ12&P

N=7 

 

 

. משמע שהחומר חייב להיות (פרוטקטנטי) -חומרי הדברה אורגניים רובם בעלי אופי הגנתי .3

יעילותו ברגע שגורם הנזק חדר לתוך הצמח  מגע ישיר עם המזיק, הפגע או לבוא בבמקום לפני 

 סיסטמיים. -פרט לחומרים בודדים שגם חודרים לתוך רקמות הצמח קטנה באם קיימת בכלל
חשוב להקפיד על כיסוי מלא ככל הניתן של נוף הצמחים בהתאם לאופי  -יישום חומרי ההדברה .4

, פעמים רבות יעילות הריסוס חשובה לא ככל הניתן הגידול גם לוודא חדירה לתוך נוף הצמחים

 פחות מיעילות החומר עצמו.
בחקלאות  לשימושפעמים רבות כדי לשפר את איכות הכיסוי יש להוסיף משטח שמאושר  .5

 אורגנית
במפוח שמרסק את טיפות התרסיס ומחדיר אותם  מצוידרצוי במידת האפשר לרסס במרסס  .6

 המלצות לריסוס יפורסמו בקובץ נפרד בכוח לתוך נוף הצמחים.
ויש לנקוט בכל אמצעי שעשויים להיות מסוכנים גם חומרי הדברה אורגניים הם חומרי הדברה  .7

 בעת שימוש בהם.  בתווית המצויניםהזהירות 

 נכון לכל הגידולים –הכנת הקרקע זיבול 

 . הטיפול בקרקע ושיפור פוריות חייב להתבצע לפי כללי החקלאות האורגנית

בחקלאות אורגנית הבסיס הוא טיפוח פוריות פוריות הקרקע היא הבסיס לכל פעילות חקלאית בקרקע,  

 הקרקע והוא נכון לכלל הגידולים ומהווה חלק בלתי נפרד ממחזור הגידולים. 

בגידולים שמשך גידולם קצר הטיפול בקרקע לקראת הגידול יספק גם את חומרי ההזנה במהלך הגידול. 

שגידולם ממושך יתכן ויהיה צורך בתוספת הזנה תוך כדי הגידול באחד מחומרי ההזנה  בגידולים

 המאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית. 

לאחרונה השתרש הנוהג להשתמש רק בזבל עופות מפוסטר ביולוגית במקום השימוש בקומפוסט, יש 

בנוסף לקומפוסט ין לוותר עליו. להדגיש כי הקומפוסט הוא מרכיב מרכזי וחשוב בטיפוח פוריות הקרקע וא

ניתן להוסיף דשנים מאושרים לחקלאות אורגנית כמו זבל עופות מפוסטר ביולגית, גואנו קמח נוצות או 

 דשנים אורגניים נוזליים אבל שוב להדגיש כי הקומפוסט הוא מרכיב מרכזי ואין לותר עליו.

הוא מרכיב מרכזי ש ןנפרד. מכיוו בקובץ  נושא טיפוח פוריות הקרקע והדרכים לטיפוחה ושיפורה יידון

 לכלל הגידולים האורגנייםבחקלאות אורגנית בתנאי ישראל ונכון 

אבל חשוב להדגיש כי בחקלאות האורגנית  קובץ נפרדהתמודדות בעשבים בגידולים אורגניים יידון ב

 ממקור אורגני. הישראלית כמו כן האירופאית יש איסור גורף על שימוש בקוטלי עשבים גם כאלו שהם

 

 עומד השתילה:

מטר. מספר  1.8עד  1.60רוחב הערוגות חייב להיות כזה שיאפשר עבודה נוחה, רצויות ערוגת ברוחב 

 שורות בערוגה. 4ל  2השורות בערוגה נע בין 

המרווח בין השורות בערוגה ומספר השורות מומלץ שיהיה אחיד ככל הניתן וזאת כדי לאפשר עיבודים 

 השורה מבלי צורך לשנות את כיול הכלים לכל שורה בנפרד. בתוךנוחים 

כאמצעי שחור מתכלה ביולוגית עדיף או ילה לתוך חיפוי פלסטי שחור או שחור כסף תניתן לשקול ש

 להתמודדות בעשבים שגם שומר על מוצר נקי יותר משאריות חול ואדמה.

https://www.moag.gov.il/ppis/tachshiry_hadbara/Pages/default.aspx?WPID=WPQ12&PN=7
https://www.moag.gov.il/ppis/tachshiry_hadbara/Pages/default.aspx?WPID=WPQ12&PN=7


ה קומפוסטציה ולכן אין צורך לאוספה גם יריעה שחורה שעשויה מעמילן תירס ומתקלבשוק קיימת כיום 

 אלא ניתן פשוט לתחח אותה לתוך הקרקע.בתום הגידול 

למי ששואף להשתמש בכלי עיבוד כמו קלטרות למינן להתמודדות בעשבים במהלך הגידול מומלץ לשתול 

לה שתילה ישרים דבר שיקל על הפעלת כלים בצורה יעי ימספר שורות זהה במרווח אחיד ולהקפיד על קוו

 ללא צורך בכיול חוזר ונשנה לפני כניה לקלטור בכל ערוגה וערוגה.

 וו/איש לוודא אישור מגוף פיקוח אבל ניתן לשתול את הזנים המומלצים לחקלאות רגילה,  –זני הירקות 

אישור לשימוש בזרעים רגילים לא מטופלים  ןזרעים. על פי רוב יינת-להגנת הצומח לזנים םמהשירותי

של המדינה במקרים בהם יש דרישת אורגניים מהזן המבוקש בשוק.  מידה ואין זרעים בכימיקלים ב

לטפל בזרעים יינתן גם אישור חריג לזריעת זרעים שטופלו קרי השירותים להגנת הצומח מדינה 

 בכימיקלים. אבל לכל זה נדרש אישור מראש מגוף הפיקוח.

 נזקים פיזיולוגיים:

לא סדירה ולא  מהשקיהמחסור בסידן בקולס או עלים. נובע על פי רוב נוצרת בגידולים השונים מ -החמה

ולהפחית נגיעות. בעקרון קומפוסט מכיל גם  להקל עשויהאחידה תוך יצירת עקות מים. השקיית לילה 

מסודרת יספק את דרישות הצמח לסידן. חלק מהדשנים האורגניים הנוזליים כמו  השקיהסידן ובתנאי 

 נוגרו למשל מכילים גם סידן בנוסף ליתר חומרי ההזנה.

 

 

 

 

 

 

 

 בספר 40-32עמודים  -בכרוביםפגעים אביוטיים 

. גידולי העלים.  צורה ברורה בספרמפורט  רצילום ובתיאואור הפגעים ומחזור החיים שלהם מופיע בית

 לחקלאות אורגנית.  םבטבלה המצורפת מופיעים דרכי ההתמודדות המאופייני

  



 פגעים פיזיולוגיים:

 פתרון אורגני תופעההגורם ל עמוד תאור הפגע
החמה חיצונית 
 ופנימית בכרוב

מחסור בסידן בעלוות  32
 הצמחים

  שמירה על רטיבות קרקע
 מאוזנת

 השקיית לילה 
  רגישים פחות בחירת זנים

 לתופעה
  הזנה מוספת בדשן אורגני

 שמכיל גם סידן

השחרה פנימית של 
 קולס הכרובית

 מניעת מליחות ועודפי חנקן  תופעה לא שכיחה  33

התבקעות קולסים 
 בכרוב

 איחור בקטיף 33
 רגישות גנטית

 השקיה מאוזנת 
 קטיף בזמן 
 גידול זנים עמידים יותר 

הצהבת קולסי 
 כרובית 

הקולס לקרינת חשיפת  34
שמש ישירה  עשוי להופיע 

 בשלב כפתור

  בחירת זנים עם חיפוי קולסים
 בעלווה 

  שבירת עלים לאבטחת כיסוי
מלא של הקולס מקרינת שמש 

 ישירה
ירידה ברמות האור בעיקר  35 הצללת יתר בקולרבי  

 בבתי רשת 
 שטיפת גג הרשת 
 הימנעות משימוש ברשתות צל 

התבקעות קלח 
הקולרבי וקולס 

 הכרובית 

מופיע בעונות מעבר כשיש  35
 יום לילה  'תנודות טמפ

 בחירת זנים עמידים 
 הקפדה על קטיף במועד 

חלילות הגזעול 
 בכרובית וברוקולי

 הזנה מאוזנת  נגרם מעודף חנקן  36
  הימנעות מהזנה מוספת

 במהלך הגידול

הסגלת קרקפת 
 בברוקולי בחורף 

 10טמפרטורות  נמוכות מ  37
 מעלות ועודף מים

  גידול בקרקע מנוקזת 
 מקומות משתילה ב תהימנעו

 מיועדים לקרה

התפצלות בהשפעת 
 חום

 בחירת זנים מתאימים לעונה  אופייני לברוקולי וקייל  37

 םשתילה של שתילים צעירי  צמחים שחוו עקה 38 בברוקולי כפתור
  הקפדה על משטר השקיה

 בעיקר בקיץלמניעת עקה 
 חשיפה לקור   בכרוביםהפרגה 

 איחור בקטיף
  בחירת זנים מתאימים לעונה

 להפרגה ועמידים יחסית
 בחירת זנים תואמים לתקופה  נמוכה 'לטמפחשיפה  39 הסגלת קולסי כרובית 

 

  



  40-72עמודים  יםירובבכ מחלות התמודדות 

עמוד  הפגע
 בספר

 ממשק הדברה אורגני

מק - סולאניריזוקטוניה 
 שורש

40-41  הקפדה על מחזור זרעים 
 הכנת מצע גידול טוב 
 חיטוי סולארי 
 שימוש בקומפוסט איכותי ובשל וסופרסיבי 
 שום חיידקים מועילים ייEM 

 בטפטוף השקיה  41-42 קשיוניה גדולה 
  ביריעות מונעות טפטוףהגג בחממות כיסוי 
 קרקע חיפוי 
 סילוק חלקי צמח נגועים -סניטציה 
  סחרורבחממות התקנת מאווררי 

 בטפטוף השקיה  43-44 כשותית המצליבים 
 ה יריעות מונעות טפטוף בגג החממ(AF) 
 חיפוי קרקע 
 סניטציה 
 נים או שמן  ריסוס חומרי נחושת משולבים בשמן

 מינראלי מאושר לשימוש אורגני

 מחזור זרעיםהקפדה על   44-46 מחלת שחור גידים
  הקפדה על פיזור קומפוסט איכותי 
 טיפול זרעים במים חמים 
 בטפטוף השקיה 
 זנים עמידים יחסית 
 סניטציה 
 EM  מיד  במשתלה אותכשירי חיידקים מועילים

 אחרי השתילה בשדה 
 סניטציה  47-48 םחלפת המצליבי

 ריסוס חומרי נחושת משולבים בשמן 
 מחזור זרעים  49 ארויניה-ריקבון חיידקי רך

 סניטציה 
 חיטוי סולארי 
 ישום חיידקים מועילים בקרקע לאחר החיטוי י

(EM) 
 ריסוס בחומרי נחושת 

פוזריום, צהבון המצליבים 
 בכרוב 

50  חיטוי סולארי לפני השתילה 
 יישום קומפוסט איכותי ובשל 

 חיטוי סולארי בתוספת זבל עופות  50 נמטודות העפצים
  דישון בתמיסת זבל עופות 
  או \תכשירים מאושרים אורגניים להדברת ויישום

 מניעת נמטודות

 

  



 בספר ירקות עלים בישראל 51-70מזיקים בכרוביים עמודים 

עמודים  הפגע
 בספר

 התמודדות אורגנית

 סניטציה  51 פרעושית הכרוב
 מחזור זרעים 
 הפרדה בין חלקות מצליבים 
 התערבות רק  -התבוננות ומעקב אחרי רמת הנגיעות

 חשש לאיבוד שליטהבאם יש 
  פירטרום טבעי באם נראה שיש  –הדברה בתותח

יש לזכור שתכשירי פירטרום הם  -אובדן שליטה.
אמצעי אחרות מכיוון שהם פוגעים גם באויבים 

 טבעיים
 כיסוי הגידול ברשתות אגריל  52 כנימת עלה הכרוביים

  מ"ש 50גידול בבית רשת מכושה ברשת 
 מעקב אחרי רמת הנגיעות 
  התקנת מלכודות דבק צהובות לניטור וכשהאוכלוסייה

 ללכידה המוניתמלכודות דרק גדלה 
  ניטור פעילות אויבים טבעיים כמו מושיות, צרעות

 מומיות-מותפלותטפילות וכנימות 
  ריסוס שמנים 
 )ריסוס חומרי נים )אזדרכטין 
  כאמצעי אחרון ריסוס חומרים מבוססי פירטרום 

 כיסוי הגידול ברשתות אגריל  53 כנימת עש הטבק
  ניטור האוכלוסייה ומעקב אחרי אויבים טבעיים 
  התקנת מלכודות דבק צהובות דביקות לניטור ובאם

 האוכלוסייה גדלה ללכידה המונית.
  בשתילה בעונות חמות חיפוי קרקע בפלסטיק צהוב

שמושך את הכנימות והן מתות במגע עימו עקב 
 החום.

 להתערב רק באם יש צורך 
  סבירסקי, -טבעיים  אויביםפיזור 
 ריסוס בשמנים להדברת זחלים וביצים 

מעקב אחרי רמת הנגיעות ונוכחות אויבים טבעיים   54 תריפס הטבק
 כמו אוריוס

 סגירת מבנים 
  התקנת מלכודות דביקות כחולות או צהובות לניטור

 ובעת הצורך גם ללכידה המונית
 חיפוי קרקע רצוי דביק 
  טרייסר אולטרה ספינוזד דוגמת  חומר מבוססריסוס

מומלץ לא להרבות בריסוסים כדי למנוע -אורגני 
 יצירת עמידות.

-תינשמית האביב
 הליוטיס

57  .בגידול בבית רשת וחממה יש להקפיד על אטימה 
  רק  להתערבמעקב אחרי גודל האוכלוסייה

 כשהאוכלוסייה יוצאת מאיזון
 למינןטבעית ע"י ציפורים או צרעות  -הדברה ביולוגית 
  ריסוס בחומרים מבוססי חיידקיBT על דרגות צעירות 

 רשתות או יריעות אגריל  58 עש לב הכרוב
 סילוק שאריות גידול לאחר הקטיף -סניטציה 



  ריסוס בחומריBT  מיד אחרי השתילה אחת לשבוע
 יום 40עד גיל 

  



 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 כיסוי ביריעות אגריל באם ידועה נגיעות במשק   גב יהלום-עש הכרוב
  ריסוס בחומרים מבוססיBT 

 כיסוי ביריעות אגריל  61 פרודניה השדות
 התערבות רק כש יש נגיעות משמעותית -ניטור 
  טיפול בחומריBT  על זחלים צעירים 

 ניטור  63 עש הלפיגמה
  ריסוס בחומריBT 

הגדול -לבניני הכרוב
 והקטן

64  ניטור אוכלוסייה\ 
 מעקב הדברה ביולוגית טבעית על ידי צרעות 
  ריסוסBT במקרה שיוצא משליטה 

 ניטור  66 נדיר, -עש הרקפת
 סילוק צמחים נגועים מהחלקה 

אקרית הקורים 
 האדומה

66  ניטור 
  שטיפת נוף הצמחים בהמטרה 
 הדברה ביולוגית טבעית 
  בעזרת אקריות טורפות וצרעותהדברה ביולוגית 

 ניטור ולימוד מצב אוכלוסיית הנמלים במשק כולו  67 נמלים
 התערבות רק באם יש הסטורה של נזק 
 איתור הכינים 
  במידה והנגיעות מתגברת ניתן לטפל סביב הכינים

ולחסום את מסלולי התנועה בתכשיר מבוסס על 
 אטומית כמו "ברקן" -אדמה די

 פסי בידוד נקייםיצירת   68 חלזונות
 בניית גדרות פלסטיק מצופה דבק 
 ריסוס חומרי נחושת 

 אין שימוש בקוטלי עשבים בחקלאות אורגנית  71 הדברת עשבים
 התמודדות בעשבים בגן ירק אורגני ראה קובץ נפרד 

 

  



 חסה אורגנית 

 בספר 109-73עמוד 

  (הידרופוניקה אסורים. -מימית ובתמיסהגידול במצע מנותק )  בחקלאות אורגנית שותלים רק בקרקע

משקים אורגניים רבים המגדלים חסה פועלים כגני ירק אורגניים מגוונים. במשקים אילו מגדלים מגוון 

שבוע שותלים מספר ערוגות כדי להבטיח כל גידולים גדול ומשווקים בצורה רציפה לאורך כל השנה. כש

 רצף אספקה של תוצרת טרייה. 

 בעשבים. במרכזמדים בערוגה כדי להבטיח אפשרות להתמודדות מכאנית שתילה מומלצת בשני צ

וגם שתילה ממוכנת יעילה במידה וקיימת במשק מכונת שתילה. ולכן מדובר בחלקות קטנות  הערוגה

 יחסית בכל מועד משתל. הנטייה היא לשתול מגיוון זני חסה במגוון צבעים וטיפוסים. 

 -ק פעם במשפר שנים, חשוב להקפיד על מחזור זרעים בין משפחותחיטוי סולארי מומלץ ר -טיפול בקרקע

 שושניים כדי למנוע התבססות גורמי מחלות קרקע.-סוככיים  -מורכבים-מצליבים

הזנה בחסה מכיוון שמשך הגידול בחסה קצר יחסית ניתן להסתמך על זיבול דישון בקומפוסט שיספק את 

 כלל יסודות ההזנה הדרושים

משק השקיה מתאים לעונה ולהתאיידות המקומית יש להימנע מהשקייה במים חשוב לשמור על מ

 מליחים.

 בספר78-80פרוט הזנים המומלצים מופיע בעמודים 

 פגעים אביוטיים: 

 בספר 82ראה עמוד -בחירת זן מניעת תנאי עקה שתילה של שתילים צעירים וקטיף בזמן  -הפרגה

   83-86עמודים  –החמה 

תושג על ידי הקפדה על קרקע פורייה השקיה מבוקרת תוך הקפדה על תוספת  באורגני מניעת החמה

 מים בימי שרב. בקיץ גם גידול תחת רשת צל יסייע לשיפור איכות החסה ולמניעת הפרגה.  

  



 מחלות בחסה:

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

   

הקפדה על מחזור חיטוי סולארי בחלקות ידועות כנגועות,  92 סולניריזוקטוניה 
 זרעים, שימוש בקומפוסט איכותי

 חיטוי סולארי, קומפוסט איכותי, מחזור זרעים 92 פוזריום מגלת

 חיטוי סולארי, סניטציה, מחזור זרעים 93 גדולה עובש לבן הקשיוני
יעיל, חיפוי קרקע, ריסוס חומרי נחושת  אוורורהקפדה על  94 כשותית בחסה

 מעורבים בשמן נים
 פריתוריסוס טימורקס גולד, נימגארד וחומרי ג 95 קימחון בחסה

 יעיל והתקנת מאוררים כשניתן, חיפוי קרקע,  אוורור 95 עובש אפור בוטריטיס
 נדיר ריסוס חומרי נחושת עם שמן 96 סטמפיליום

 ריסוס חומרי נחושת עם שמן 96 ספטוריה בחסה
 יעיל אוורור 97 כתמי עלים חיידקיים

 נדיר 97 החסה מוזאיקתוירוס 
בטפטוף, חיפוי קרקע וריסוסי  השקיה, מחזור זרעים, אוורור 100 ריקבון חיידקי רך

 נחושת

וירוס הנבילה של 
 TSWVהעגבנייה 

, פיזור אוריוס להדברה תריפס, ניטור תריפסמועבר על ידי  98
 שלושה ריסוסים-ביולוגית, ריסוס טרייסר עד שניים

המעובים וירוס העורקיים 
 בחסה

 כיסוי השטח ביריעות אגריל 99

 חומר ריבוי נקי, סניטציה, חיטוי סולארי עם שאריות מצליבים  100 נמטודות עפצים

 

  



  



  



 מזיקים:

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 עשי לילה:
 פלוסיה זהובה
 פלוסיה גאמא

 פלוסיה 

101  גידול בבית רשת 
 להתערב רק  -מעקב אחרי רמת הנגיעות

 כשמסתמנת הגדלה בנגיעות.

  תכשירים המבוססים על חיידק בצילוס
כגון ביוטי+ יעילים ביותר  BTתורגניאנסיס 

 בהדברת כל דרגות הזחל של מודדים אילו

 סגירת הצמחים במבנים  103 עש הלפיגמה בחסה

  ריסוס תכשיריBT 

 סגירה במבנים   104 הליוטיס )תינשמית(
  חומרי ריסוסBT 

 חריש עמוק  104 תיל זחל

 הקפדה על מחזור זרעים 

 הצנעת נמטודות קוטלות חרקים 

נמנעים מחלזונות בעזרת בידוד חלקת הגידול   105 חלזונות
 מחלקות בור מצידי דרכים או מתעלות באמצעות

   עיבוד מכאני שריפה וכד למניעת נדידתם רצוי
 מטר. 20לשמור פס ברוחב כ 

   ניתן לרסס פסי גבול בחומרי נחושת מאושרים
לשימוש בחקלאות אורגנית כמו קוצייד בריכוז 

 הסביבה מעשבים. ןיש לשמור על ניקיו 0.1%
השקיה בהמטרה תקשה על אקריות להתבסס,    אקריות קורים אדומות

 בשלבי גידול צעירים
 גנים או  -נימגארד-סס בשמנים כמו שמני ניםיר

 מינראליים.בשמנים 
הגנה פיזית בעזרת רשתות, לכידה המונית   105 כנימות עלה

 בעזרת מלכודות דבק צהובות, 
  פיזור צרעות טפיליות וטורפים שונים כמו

 או מושיות\עכבישים ו

  ריסוס שמני נים ובמקרים של נגיעות קשה ריסוס
בחומרים המכילים פירטרום אורגני טבעי כמו 

 תותח.

 שימוש בחומר ריבוי נקי,  107 מנהרן החממות

  מ"ש,  50סגירת מבנים ברשת 

  ,הצבת מלכודות דבק צהובות 

  שימוש בצרעה טפילית מהסוגDigliphus sp.  , 

  ,סניטציה בסוף גידול 

  ריסוסים בחומרים מבוססי ספינוזד כגון טרייסר
 אורגני

 אוכלוסיות קטנות אינן מצדיקות טיפול  108 תריפס הטבק

  באוכלוסיות גדולות ניתן לטפל פעם בשבועיים
 בטרייסר אורגני 

 ניתן לפזר פשפש אוריוס להדברה ביולוגית 
 

  



 132-111כרפס עלים )סלרי( עמודים 

של החלקה  הבהיסטוריכמות הקומפוסט תלויה  -דישון יסוד בקומפוסט או קומפוסט מעורב בזבל עופות

 ובסוג הקרקע. יש לקחת בחשבון שכרפס הוא גידול ארוך יחסית שנהנה מפוריות קרקע גבוהה

 דישון במהלך הגידול

במהלך הגידול דשן מוצק או דשן אורגני מאושר נוזלי באמצעות מערכת  להוסיףבהתאם לצורך ניתן 

 הטפטוף

ראה רשימת חומרי הזנה לחקלאות  ים לשימושכיום קיים בשוק מיגון חומרי הזנה אורגניים נוזליים שניתנ

 אורגנית ברשימת התכשירים של השירותים להגנת הצומח.

שמפעים  םלמיניהאו על מיצויים צמחיים \בנוסף יש משפרי הזנה אורגניים המבוססים על חיידקים ו

 בשיפור פוריות הקרקע ומשפרים את הפעילות הביולוגית החיובית בה

 מוספת תלוי בפוריות הקרקע ובמצב הצמחים, ניתן להיוועץ בהדרכה כפי שנאמר הצורך בהזנה

 

 פגעים אביוטיים בכרפס עלים

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 
סביל  קיציבחירת זן   119 לב שחור-החמת לב הצמח

 בל -כמו ארלי

  בית  ואוורורהצללה
 הצמיחה

  מהשקיההימנעות 
 במים מליחים

  קפדני  השקיהממשק
שימנעו  במרווחים
שכבת  תהתייבשו

הקרקע העליונה 
והדחת מלחים עודפים 

 לעומק

  ומניעתאסיף במועד 
 הזדקנות צמחים

 
 מניעת עקות ככל הניתן  120 חלילות פטוטרת

 מניעת עקות  120 הסתדקות הפטוטרת 

בחירת זנים מתאימים   121 הפרגה
 לתקופה וקטיף בזמן

 וחום מניעת   121 ריבוי צמחי בת

 

  



 בכרפס עליםמחלות 

 הפגע
 

 עמודים
 בספר

 אורגנית התמודדות

 חיטוי סולארי  122 ריזוקטוניה סולאני
 קומפוסט בשל ואיכותי 
 הקפדה על מחזור זרעים 
  יישום תכשירים המבוססים על חיידקים מועילים

 צמחייםאו מיצויים \ו
להקפיד ולגדל בחלקות מאוררות בעלות זרימת   123 צרקוספורה )כתמת(

 אויר חופשית ככל הניתן.
 ריסוס בחומרי נחושת משולבים בשמן 

 ריסוס בתכשירי נחושת בשילוב שמן  124 אורוויניה ריקבון רך חיידקי

 חומר ריבוי נקי, חיטוי סולארי,להקפיד על   124 נמטודת העפצים
   הגמעת חומרים אורגניים נגד נמטודות שמופיעים

 ואושרו לאחרונה ברשימת החומרים האורגניים

 

  



 

 מזיקים בכרפס עלים

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 על זחלים צעירים BTריסוס חומרי   126 -פרודניה

 סגירה ברשתות,   127 עש הרקפת 
  ריסוס תכשיריBT לרסס עד נגירה רצוי עם מפוח 

 ריסוס בסבונים או חומריים מבוססי שמן  128 כנימות עלה

 מ"ש,  50אטימה ברשתות   128 ציקדה ירוקה
  ריסוס בשמנים 
 כמוצע אחרון מבוססי פירטרום ריסוס בחומרים 

 במקרה של נגיעות קשה.

 ריסוס בשמנים,  129 פסילה בסוככיים
 טרייסר אורגני 

 יריעות דבק צהובות,  129 זבוב מנהרות 
   מ"ש, 50רשתות 
  ריסוס בטרייסר אורגני 

 שמירב על לחות,   131 אקרית קורים אדומה
 ריסוס בשמן נים 

 

 

 

 133ע"מ  –שומר 

 134עמוד  -הכנת קרקע זהה לקונבנציונלי

 כש העדיפות היא לקומפוסט בשל כחלק מטיוב מתמשך של פוריות הקרקע.

 זרעים כחלק מתכנון הגידול. כמובן יש לשמור על מחזור

 בעקרון יש לדאוג לקרקע פורייה שתזין את הגידול -דישון במהלך הגידול

באם נוצר צורך ניתן להשלים הזנה בעיקר חנקנית בעזרת אחד מדשני החנקן המוצקים או הנוזליים 

 שמאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית

  



 מחלות בשומר:

 עמודים הפגע
 בספר

 יתאורגנ התמודדות

 יש לשמור על חומר ריבוי נקי  139 רמולריה
 מחזור זרעים 
 ריסוסי נחושת 

 השקייה בטיפטוף  139 רקבון רך חיידקי-ארויניה
 איורור טוב או שטח חשוף לרוחות 
 מחזור זרעים 
 ריסוסי נחושת 

 חיטוי סולרי בחלקות נגועות  140 קשיוניה גדולה
 מחזור זרעים 
 ריסוסי נחושת 

 

 מזיקים בשומר

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 ניטור יעיל  141 תריפס הטבק
 ריסוס בטרייסר אורגני 

 גידול בבתי רשת  141 עשי לילה
  ריסוס חומרים מבוססיBT 
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 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 כיסוי החלקה ברשתות  155 נזקי ציפורים
 םהצבת דחלילים למיניה 

 טיפול בחומרי נחושת  155 צרקוספורה
 איוורור בחממה  156 כשותית

 שתילה בחלקות מאוררות 

 לאסוף בזמן  156 קימחון
 טיפול בחומרי גופרית 

 חיטוי קרקע  157 נמטודות
  שימוש בחומרים להתמודדות בנמטודות

 מאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית

 

  



 

 

 התמודדות במזיקים

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

במידה ויש לטפל ניתן לרסס חומרים מבוססי   158 חיפושית פרעושית
 פירטרום

    זיבליות

 פיזור אוייבים טבעיים כמו פרסימיליס  159 כנימות עלה
 ריסוס בחומרים מבוססי שמן צמחי או מינראלי 

 הגנה ברשתות  159 פרודניה
  ריסוס בחומרים מבוססיBT 

 BTריסוס בחומרים מבוססי   160 עש הרקפת

 BTריסוס חומרים מבוססי   161 עש הלפיגמה

 הגנה ברשתות  161 מנהרן זבוב הסלק
 ריסוס טרייסר 

    

    

 

 162עמוד  :בסלק הדברת עשבים

 קילטוריש להנביט עשבים לפני זריעת הסלק ולהדבירם ב

 שילהובאחרי זריעת הסלק ולפני הצצתו ניתן להקמיל ענשים שנבטו בעזרת 

 אחרי נביטת הסלק והתבססותו ניתן לקלטר קילטור עדין רצוי בעזרת קלטרת הגה בין השורות

 

 מנגולד -סלק עלים

 מחלות בסלק עלים

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 הגברת איוורור היכן שניתן  155 בעלים-צרקוספורה
 הימנעות מעודף תוספת דישון 
 ,ריסוס בתכשיר נחוש NAUKC CANI 

 אסיף בזמן  156 קימחון בסלק
 מניעת עקת מים 
 ריסוס בחומרי גופרית 
 ריסוס בחומרים מבוססי שמן נים 

 שמירה על מחזור זרעים  157 נמטודות בסלק
  ניתן לשקול בשילוב זבל עופות-חיטוי סולרי 
 חומרים אורגניים קוטלי נמטודות מהרשימה 

 

 



 מזיקים בסלק

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 ניתור  158 חיפושית פרעושית
 להגן בעזרת רשתות 
  ריסוס בחומרי פירטרום רק במקרה של יציאה

 משליטה
   158 זיבליות 

 ניטור  159 כנימת עלה הפול והסלק 
 ריסוס בשמנים 

 תיתכן הדברה טבעית -מעקב אחרי האוכלוסיה  159 פרודניה
  ריסוס חומריBT 
 צעירים ריסוס טרייסר על זחלים 

 ראה פרודניה  161 לפיגמה

 ניטור  161 מינהרן זבוב הסלק
 ריסוס טרייסר אורגני 
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 מחלות

 

 מזיקים בסלק 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 ניתור  158 פרעושיתחיפושית 
 להגן בעזרת רשתות 
  ריסוס בחומרי פירטרום רק במקרה של יציאה

 משליטה
   158 זיבליות 

 ניטור  159 כנימת עלה הפול והסלק 
 ריסוס בשמנים 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 הגברת איוורור היכן שניתן  155 בעלים-צרקוספורה
 הימנעות מעודף תוספת דישון 
 ,ריסוס בתכשיר נחוש NAUKC CANI 

 אסיף בזמן  156 קימחון בסלק
 מניעת עקת מים 
 ריסוס בחומרי גופרית 
 ריסוס בחומרים מבוססי שמן נים 

 שמירה על מחזור זרעים  157 נמטודות בסלק
  ניתן לשקול בשילוב זבל עופות-חיטוי סולרי 
 חומרים אורגניים קוטלי נמטודות מהרשימה 



 תיתכן הדברה טבעית -מעקב אחרי האוכלוסיה  159 פרודניה

  ריסוס חומריBT 
 ריסוס טרייסר על זחלים צעירים 

 פרודניהראה   161 לפיגמה

 ניטור  161 מינהרן זבוב הסלק
 ריסוס טרייסר אורגני 

 

 

 

 

 175מלוכיה עמוד 

 

  

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 חלקות מאוררות  180 חיידק קסנטומונס –כתמי עלים 
 השקיית לילה 
 השקייה בטפטוף 
  

 להימנע מגידול בחורף  181 קימחון במלוכיה
 לחות והרטבת עלים למנוע  181 פטריות עלים אלטרנריה

 השקייה בטיפטוף 
 להימנע מגידול בחורף  182 עובש אפור בוטריטיס

 להקפיד על איורור טוב 

 מחזור זרעים  182 נבילה מפוזריום
 חיטוי סולרי במחזור 

   183 שורש-מק -ריזוקטוניה
 מחזור זרעים  183 קשיוניה גדולה

 השקיה בטפטוף 
  

 מחזור זרעים  184 נמטודות
 משולב בזבל עופות חיטוי סולרי 
  טיפול בחומרים מאושרים לחקלאות אורגנית

 המיועדים להתמודדות עם נמטודות



 מזיקים במלוכיה

 

 םהדברת עשבי

 קוטלי עשביםשימוש בלהזכיר באורגני אין 

 במחזור הגידוליםניתן לבצע חיטוי סולרי 

 יש לשמור על שדה נקי מעשבים ולמנוע מעשבים להגיע לפריחה ופיזור זרעים בשדה

 ניתן להנביט עשבים לפני השתילה ולהדבירם בעזרת שילהוב או קילטור

 

  

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 גידול במבנה סגור ברשת  184 פרודניה
  ריסוס בחומריBT או טרייסר\ו 

 מבנה סגור ברשת  185 הליוטיס
  ריסוס חומריBT אורגני אוטרייסר\ו 

 הגנה ברשתות  185 ציקדה ירוקה
 מעקב אחרי הדברה ביולוגית טבעית 
  ריסוס פירטרום טבעי 

 ריסוס טרייסר אורגני+ שמן נים  186 תריפס הטבק

 מחזור זרעים  186 כנימה קימחית מנוקדת
 חיטוי סולרי 
 ניטור קבוע לזיהוי מוקדם 
  הכנימה בברקןטיפול נגד נמלים שמעבירות את 
  ביולוגית טבעיתהדברה 
 ריסוס בחומרים מבוססי שמן 

 במידת הצורך ריסוס בטרייסר אורגני  187 זבוב המנהרות

 הגנה ביריעות אגריל  188 חיפושית פרעושית
 טיפול בברקן   188 ערצב הגינה

 פיזור ברקן  189 נמלים

 אקרית עיוותיםEOSריסוס שמן מינרלי כמו   190 אקרית אדומה וצהובה

 190   חומרי גופריתריסוס 



 193תרד חורפי עמוד 

 

 

 

 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 בחירת זנים סבילים  197 כשותית
 בגידול בחממה להקין מאוררי סיחרור 

 מחזור זרעים  198 פוזריום
 חיטוי סולרי במחזור הגידולים 
  

 מחזור גידולים  198 מקשןרש-ריזוקטוניה
 חיטוי סולרי במחזור הגידולים 

 עמודים הפגע
 בספר

 אורגנית התמודדות

 גידול בבתי רשת  199 פרודניה
  ריסוס ב חומריBT 
 ריסוס בטרייסר אורגני 

 גידול בבתי רשת  200 לפיגמה
  ריסוס ב חומריBT 
 ריסוס בטרייסר אורגני 

   200 עש הרקפת

 שמירה על נקיון מעשבים  200 אגרוטיס
 מכוסים ברשת  מש50גידול בבתי רשת   201 כנימות עלה 

  ריסוס בשמנים 
  בסבוניםריסוס 

   201 ערצבים וצרצרים 

 התקנת קופסאות קינון לתנשמות  202 עכברים
 חתולים 

 ברוב המקרים לא דורש טיפול  203 זבוב מנהרות של התרד
 בהגברת נגיעות חומרי נים וטרייסר אורגני 

 לרוב לא מדבירים  203 זבוב הסלק
 במידה ומתגלה צורך 
 טרייסר אורגני 

 דורשות טיפוללרוב לא   204 אקרית אדומה
 שטיפת הצמח בהמטרה 
 ריסוס שמנים 


