
 הזה להפחתת ממשקלהדברת כשותית בריחן  פיתוח ממשק כולל
  למחלהרגישות הצמחים 

  פ בקעת הירדן"מו  - פלביץ, דויד סילברמן, אחיעם מאירזיוה גלעד, אפרים צי, זיו קלימן

  מהל המחקר החקלאי.  -  דודי קיגסבוךאורי ירמיהו, יגאל אלעד, 

  לאות.מ, משרד החק"שה  -  שמעון ביטוןדויד סילברמן,  

  מועצת הצמחים. - אורי אדלר

  

 מבוא

 אותהחקל, מעפי התבליים הטריים לייצוא) הוא אחד מגידולי .Ocimum basilicum L( הריחן

  דום ותוצרתו  2500-כהוא  באזור זה גידול התבלייםהחשובים בבקעת הירדן. היקף שטח 

ומשך לאורך כל השה, הגידול הוא רב קצירי מכלל יצוא התבליים של ישראל.  35% -כ 

, יוצרים לחות יחסית גבוהה אלוגידול  תאי. ובעומד שתילה גבוה בחממות ובמהרות עבירות

, אשר תורמת לשגשוג מחלות מוגברות לחות. בקבוצת בייים)הבסביבת העלים (בעיקר בעוות 

  יטיסבוטרהו )Sclerotinia sclerotiorum( הגדולהמחלות זו יתן למות את הקשיויה 

)Botrytis cinerea(  המחלת את גם ולאחרו) כשותית הריחןPeronospora belbahrii ( אשר

לכל אזורי הכשותית , התפשטה גילויה מאז. שים בעמק המעייות כשבעלפי התגלתה לראשוה 

את כמות  ההריחן ומפחית יעלב פוגעתהמחלה בישראל בכלל ובבקעת הירדן בפרט.  ריחןגידול ה

פגיעתה החמורה של . רחבבהיקף  להשמדת חלקותבגיעות גבוהה גורמת ו ,איכותואת , היבול

התפתחות מהירה של עמידות  ,בוסףכאשר  ,זה גידולכשותית מהווה גורם סיכון גבוה לעתיד ה

ושא העמידות ומגבלת לפוגצידים מחריפה את הבעיה ומקשה על המשך השיווק בארץ ובעולם. 

להחה כי תכשירים כימיים אים  גורמים ,מחמירות בתבליים אכליםה שאריות תכשירי הדברה

  ס העיקרי לממשק ההדברה של הכשותית.יכולים לשמש כבסי

  

  השערת המחקר

יפגע מחד, בתאי הגידול אשר  שיוי מכווןכשותית הריחן על ידי חומרת הגיעות בבקר את ליתן 

התרבות הגבלת ה ,התבססות בפודקאיו/או מיעת הידבקות ע"י במחזור החיים של הכשותית (

 בריאות הצמחשיפור קצב צמיחה מתאים, בשל סבילות/עמידות לצמחים ( ה) ומאידך יקההפצהו

  הפעלת מערכות הגה). ו

השקיה בחסר ודישון מוגבר בסידן או במגזיום מפחיתים את מצא כי הקודמת, בעוה ביסוי 

בזמן שהחלקה יסודות אלו בהפחתת המחלה הייתה של חומרת המחלה בגידול זה. האפקטיביות 

  .התפרצות מסיביתבזמן ברמת גיעות סבירה ולא מצאה 

  מטרת המחקר

של הזה מירלית מיפולציות  באמצעות פיתוח ממשק כולל להתמודדות עם כשותית הריחן

  .רגישות הצמח להפחית את על מתעלוותי בהדשיה או בריסוס  (כמות ויחס)

  :יסויים פרדים) בשי( השהאת המטרות הספציפיות שבחו  וכחי מתארהדיווח ה

  סתיו.-גידול קיץעות בתאי אביב) -(חורףהקודמת בעוה יסוי המסקות בדיקת . 1

על חומרת  חקה שוים-יחסי אמוןובהדשיה ברמות חקן שוות ההשפעה של יקת בד. 2

  תן עלוותי על רמת המחלה.הכשותית. בידוד השפעת יסודות קורט שוים במ



  מהלך המחקר ושיטת עבודה

  :כפי שהוזכר, הדו"ח הוכחי מתייחס לשי יסויים ותיאורם מובא להלן בשי סעיפים פרדים

לתוך מצע פרלייט  בבית צמיחה מחופה בפוליאתילן שתלו צמחי ריחן (זן פרי)  31.8.15 -ב .1

  צמחים בארגז.  24 ,0.17*1.0*0.8בארגזי קלקר 

   60 -ואשלגן  /קובגרם 75של  דשןברמות בהמתזה  : השקיה(קליטת השתילים) לאחר שתילה

  הופסקה ההמתזה ויתן דשן במיון מומלץ:  6.9.15 -בחקן (חצי מהמומלץ בגידול).  /קובגרם

  גרם/קוב אשלגן. 150 -חקן ו /קובגרם 120

  

 ואופן יישומם. 31.8.15פירוט הטיפולים ביסוי . 1לה טב

  ריסוסי עלווה  הדשיה

    מגזיום (מ"ג/ליטר)  סידן (מ"ג/ליטר)

  פוגצידים  40  80

  אשלגן  70  160

  קורטין  100  240

 

(כאשר רמת הסידן  יתו בהדשיה רמות סידן ומגזיום שוות ובשילובים שויםזה ביסוי 

 ן גופרתיאשלג של ריסוס עלוותיכן , ומ"ג/ליטר בהתאמה) 40 -ו 80והמגזיום במי השקיה היא 

לפי דרישות התקן לשאריות  ריסוס כימי מקובל להדברת כשותית -ביקורת חיוביתופוגיצידים (

. )1(טבלה  ריסוס עלוותי בקורטין -על רקע הטיפולים המוזכרים, הופעל טיפול משה  ).חומרים

בארגז אחד  יושמואשר טיפולי המשה , כארבע חזרות, שלושה ארגזים לחזרההטיפולים בכל 

 ).1יפולים בתמוה המצורפת (איור מבט כללי על מבה הט .שלושההמתוך 

  
האדומה שלושה ארגזים המהווים חזרה אחת מתוך  במסגרת. בחממה היסוי מבה על כללי מבט. 1 איור

ריסוס עלוותי של  - משהה טיפול מתבצע בו אחד ארגז תוחמים הצהובים הקוויםארבע חזרות לטיפול. 
   קורטין.

  
ויתו פעמיים בשבוע  13.10.15-ב החלו, טיפולי ריסוס העלווה 27.9.15 -בהופעלו  ההדשיהי פוליט

  בדרך כלל.



, 1.11, 14.10, 27.9 רים:ימועדי הקצ העפים המתאימים קצרו. – בייםיקצירים סלקטבוצעו 

וטיים הים השלושה האחרוים שהתבצעו לאחר הפעלת כל למעשה הקצירים הרלו .7.1, 18.11

  הטיפולים.

על , בוטריטיס ואלטרריה) בוצע מהרן ,כימת עש הטבק, תריפסממשק הדברת מזיקים ומחלות (

   .הקציר הראשוןהחל מ פי הצורך

פוזרו עציצים  5.11-ב. 1.11-בלראשוה התעכבה ותגלתה בעוצמה מועטה  הופעת מחלה ספוטית

המחלה בוצעה כל שבועיים עד שלושה הערכת עוצמת  .להבטחת גיעות החלקה -גועים בכשותית 

גבוהה תה ישהימחלה ההפחית את עוצמת רוססה כל החלקה באקרובט כדי ל 18.11-בשבועות. 

   .28.1ב  הסתיימההיסוי תקופת ההבדלים בין הטיפולים השוים).  כדי למוע היטשטשותמדי (

על עוצמת מי ההדשיה חקה ב-אמון יחסה הועמד יסוי וסף בו בחה השפעת 23.2.16 -ב .2

  . 1הליך קליטת השתילים התבצע בדומה למוזכר בסעיף מחלת הכשותית. 

וכן  אשלגן גופרתי :ביסוי זה יתו במי ההדשיה רמות אמון וחקה שוות ובשילובים שוים

צמחים הריסוס יושמו על טיפולי . ופוגיצידיםמגן, קורטין אבץ  קורטיןריסוס עלוותי של 

ארבע ב). כל הטיפולים ערכו 2 איור( )בהתאמה, חקה-אמוןמ"ג/ליטר; ( 4-36ביחס  המדושים

. טיפולי הקורטין שלושה ארגזים לחזרהחקה והפוגיצידים ערכו ב-. טיפולי יחס אמוןחזרות

 .)2(איור  ערכו בארגז וחצי לחזרה(אבץ או מגן) 

  
  שוים ומיקומם בחממה.ה ם. פירוט הטיפוליאמון-יחסי חקה יסוי. מפת 2איור 

(על פי תוצאות בדיקות מעבדה), טיפולי דשן הרצויה תמיסת הבשל בעיות טכיות לקבלת 

ריווח מועדי  ,פרישת רשת צל ,המתזהפעולות ( בחודש יוי בוצעו. 21.4.16-בההדשיה החלו 

 תאי לחות המעודדים את התפרצות המחלה. ליצורכדי  )הקציר

  

  :ויםואיסוף ת בחים מדדים

  .היומייםמתוכם גזרו אחוזי הקז  )ליום(ליטרים והקז כמות מי ההשקיה מדדו  .1

אשלגן, חקן, זרחן, כלוריד,  – בקרת טיפולים)ל(מירלים ומלחים במי הטפטפת  ריכוזי בדקו. 2

  וסידן. מגזיום

  .ל יסוי)(בשי קצירים בכים רהקצבעלים  תרן, אשלגן ומגזיום ,סידןבדקו ריכוזי . 3



ציאל היבול.  תקבל פוטמו הבוצע מיון לפי איכות לארגז מכל חזרה ומ בכל קציר :יבול ואיכות. 4

מעבדתו של בלבדיקת חיי המדף המבוצעת חומר צמחי מכל חזרה ק"ג  1הועבר בחלק מהקצירים 

  .ד"ר דודי קיגסבוך, המחלקה לאחסון במהל המחקר החקלאי

פרופ' יגאל אלעד יחד עם  בחלקת היסוי התבצעו -וצמת המחלה הערכות ויזואליות של ע. 5

בגים כהים  וסימיהעלים  הצהבת תסמייעלים הגועים על פי ה אחוז קבע ןבמהלכו וצוותו

  .התחתון בצדם

  

  עיקריותומסקות תוצאות 

  51.31.8יסוי 

 על משקל היבולהוספת מלחי מגזיום או סידן לתמיסת ההשקיה לא השפיעה  - כמות היבול. 1

לא בדל סטטיסטית בין  לייצואהמתאים ; משקל היבול המצטבר בשי מועדי הקציר הראשוים

. בסיום תקופת היסוי ברוב הטיפוליםמשקל היבול דומה השי . במועד טיפולי ההדשיה השוים

מת סידן יתן להבחין כי בטיפול הפוגציד ובטיפולי הדשיה בהם רמת מגזיום גבוהה בשילוב עם ר

 .)3(איור  ), כמות היבול גבוהה בהשוואה לשאר הטיפוליםMg70_Ca80, Mg100_Ca80רגילה (

 יחידת הטיפול קטה). -לא בחה רמת היבול בטיפולי המשה של יישום קורטין עלוותי (טכית 

 

 משקל הקטן בגרףכל מועד בו ערך קציר. בטיפולים השוים במתאים ליצוא)  –(ארוז משקל יבול  .3 איור
 – Caמגזיום,  – Mgבמקרא:  כמות היבול בכל מועד בו ערך קציר.. בכל מהלך תקופת יסוי מצטבר
אותיות שוות  ריסוס פוגצידים. – Fיישום עלוותי של אשלגן,  – Kריכוז היסוד במ"ג/ליטר.  –סידן, # 

טבר (כפי שמופיעים בסמוך) של בסמוך לטיפולים במקרא, מייצגות שוות מובהקת בין ממוצעי היבול המצ
  . student tהטיפולים השוים עפ"י מבחן 

  

בבחית היבול המצטבר לאורך תקופת היסוי יתן להבחין כי בטיפול הפוגציד התקבל היבול 

. משקל היבול המצטבר המוך ביותר התקבל בטיפול בו Mg100Ca80הרב ביותר ולאחריו טיפול 

), ובטיפול ההדשיה של האשלגן. Mg100Ca240ל סידן ומגזיום (רמות גבוהות שבמשולב יתו 

  ).3(איור  Mg100Ca80 - טיפול הפוגציד והמגזיום לים אלו בדלו משמעותית מטיפו



יתן להבחין בהתפרצות בבחית דימיקת המחלה לאורך תקופת היסוי,  -שכיחות המחלה. 2

 במקרה זה כדי למתן את חומרת המחלה ולמוע אתימים משתילה.  74מהירה לאחר מחלה 

אקרובט על כל  רוסס ,רמות מחלה גבוהותבשמתרחש טשטוש ההבדלים בין הטיפולים כפי 

הריסוס הפחית את חומרת המחלה ולאחר מכן התקבלה ההדרגתיות המבוקשת החלקה. 

 מדגיםוי תקופת היס הצגת סיכום חומרת המחלה לאורך כלא). 4בהתפתחות המחלה (איור 

 בחיה זו מחזקת את ההחה כי שימוש כון ב).4לעומת הביקורת (איור  בכל הטיפוליםהפחתה 

 היה ההדשיה יטיפול. היעיל בממשק היעיל ביותר להדברת המחלהמהווה את הפוגיצידים ב

Mg100_Ca80  הית זיום (בווספת סידן מ"ג/ליטר) ללא ת 100רמה גבוהה של מג  

   ).ג4או  ב4(איור 

  

לאורך כעקום התפתחות  המחלהא. תיאור . לפי הערכה ויזואליתריחן הבצמחי  כשותיתשכיחות  .4 איור
מספרים בטור מעל קודת הזמן מייצגים את לפי הטיפולים השוים.  (% שכיחות במועדים עוקבים) זמן

שטח מתחת עפ"י ה המחלה חומרת. במספרי הטיפולים (עפ"י המקרא) הבדלים במובהק מהביקורת. 
לאורך כל תקופת היסוי.   (AUDPC, Area Under Disease Progress Curve)לעקום התפתחות המחלה

 AUDPCעל פי מדד  המחלה חומרתג. אותיות שוות ליד העמודות מייצגות שוות מובהקת בין טיפולים. 
בהקת בין טיפולים. אותיות שוות ליד העמודות מייצגות שוות מו ימים מתחילת היסוי. 109-129ב 

 – Fיישום עלוותי של אשלגן,  – Kריכוז היסוד במ"ג/ליטר.  –סידן, #  – Caמגזיום,  – Mgבמקרא: 
  מספר סידורי לטיפול. –(#)  ריסוס פוגצידים.

 בה רמת המחלה הייתה מוכה יחסית לאחר שתילה) 109-129בימים התמקדות בתקופת היסוי (

מדגיש את תרומת טיפולי ההדשיה והריסוס העלוותי להפחתת , )20%לכל היותר שכיחות של (

תרומה זו התבטאה גם במשקל היבול כאשר בטיפולים המוצלחים  ).ג4א ו 4(איור  חומרת המחלה

  ).3יותר (מגזיום גבוה בהדשיה, פוגציד) משקל היבול גבוה בהתאמה (איור 

גזיום והן דישון מוגבר בסידן יסוי זה אישרר את מסקות קודמו כי הן דישון מוגבר במ

מפחיתים את חומרת הכשותית בריחן אך היחס בין היסודות איו תוספתי אלא אטגויסטי. 



לדוגמא, מדרג ריכוז המגזיום הוא ביחס הפוך לחומרת המחלה (ככל שריכוז המגזיום גבוה יותר 

לליטר). כאשר מ"ג  80המחלה פחות חמורה) וזאת כאשר אין תוספת סידן למי ההשקיה (

מ"ג לליטר) חלה הפרעה לפעילותו של המגזיום בדיכוי המחלה (איור  240או  160מוסיפים סידן (

  ג). 4ב או 4

  :תוים וספים שלמדו מיסוי זה ואים מובאים כאן בהצגה גרפית הם

ל בכללם ש א. ריסוס עלוותי של קורטין (טיפול משה לכל טיפולי ההדשיה או הריסוס העלוותי

בעיקר כאשר חומרת  ,בצורה מובהקת אףלעיתים  ,) הפחית את חומרת המחלהפוגיצידים

  המחלה לא הייתה גבוהה מאוד.

ברוב מועדי ב. יישום עלוותי של אשלגן הפחית באופן מובהק את חומרת המחלה לעומת הביקורת 

לקה, יישום הערכת המחלה. בחלק מקודות הזמן בהן רמת המחלה הייתה יחסית מוכה בכל הח

  .(באותה קודת זמן) המחלה בדומה להשפעת הפוגיציד תאשלגן עלוותי הפחית את חומר

  ג. לא מצאה קורלציה הדירה בין תכולת המירלים בעלים לחומרת המחלה בטיפולים השוים.

  

  23.2.16יסוי 

במשקל היבול המצטבר המתאים  במהלך היסוי התקבלו הבדלים מסוימים – כמות היבול. 1

 NO34NH436+F. בטיפול לתון זהיחסי האמון והחקה א יתן להבחין בתלות בין ליצוא, אך ל

. אכן וצר הבדל במשקל היבול המצטבר לעומת שאר הטיפולים החל מקודת הזמן השלישית

טיפול  בטיפול זה סך היבול המצטבר לתקופת היסוי בדל במובהק מרוב הטיפולים מלבד

 ). 5(איור ) NO34NH436+Kההדשיה באשלגן (

 
 – 3NOבמקרא: צוא) בטיפולים השוים במהלך תקופת יסוי ההשקיה. ילימתאים משקל יבול ( .5 איור
יישום עלוותי של  – Zn יישום עלוותי של אשלגן, – Kריכוז היסוד במ"ג/ליטר.  –, # חקה – NH4, אמון



אותיות שוות בסמוך לטיפולים יבול מצטבר במהלך היסוי.  –ף הקטן בגר ריסוס פוגצידים. – F אבץ,
במקרא, מייצגות שוות מובהקת בין ממוצעי היבול המצטבר (כפי שמופיעים בסמוך) של הטיפולים 

  . student tעפ"י מבחן  השוים
  

בבחית דימיקת המחלה לאורך תקופת היסוי, יתן להבחין בעליה  -שכיחות המחלה. 2

ימים לאחר  63א). כבר בקודת הזמן השייה (6המחלה (איור גתית ומבוקרת יחסית של רמת הדר

, טיפולים השויםהמתבטאת ב פערים ברמת המחלהיתן להבחין ב, הערכהשתילה) בה התבצעה ה

רמות הקיצון של המחלה ימים לאחר השתילה.  93 –אך הבדלים מובהקים מתקבלים החל מ 

(בהדשיה ביסודות השוים הה ביותר) לעומת טיפולי הפוגציד וההזה התקבלו בביקורת (הגבו

  ובריסוס, המוכות ביותר).

  
  

  
לאורך כעקום התפתחות  המחלהא. תיאור . לפי הערכה ויזואליתריחן הבצמחי  כשותיתשכיחות  .6 איור
מתחת לעקום שטח עפ"י ה המחלה. חומרת בלפי הטיפולים השוים.  (% שכיחות במועדים עוקבים) זמן

 לאורך כל תקופת היסוי.   (AUDPC, Area Under Disease Progress Curve)התפתחות המחלה
 -  F ,הוספת אשלגן בהדשיה - K fertigation ). , מ"ג/ליטרחקה אמוןרמות ( NO3-NH4 - # - # במקרא:

ותיות שוות בסמוך א .מתן אבץ בריסוס העלווה – Znמתן מגן בריסוס העלווה,  – Mn, ריסוס פוגצידים
   ).student tלעמודות/עקומות מייצגות שוות מובהקת סטטיסטית (עפ"י מבחן 

  



רמת החקן הכללי היתן בהדשיה כאשר סיכום חומרת המחלה לאורך תקופת היסוי, מדגים כי 

-16ג). מאידך, בטיפול 7ב, 6כך שיעור חומרת המחלה קטן (איורים מהביקורת גבוהה יותר  ההיית

חומרת המחלה הייתה כמעט  מ"ג/ליטר), 40(לביקורת זהה למרות שרמת החקן הכללי הייתה  24

אשר רמת החקה . יתן להסביר זאת בהבדלים בב)6) (איור 1080לעומת  630של  AUDPCחצי (

. עוד יתן להבחין כי ריסוסי עלווה ביסודות ) 4-36ביקורת (ה בטיפול זה לעומת הייתה פי ארבעה

 AUDPC(מפחית את רמת המחלה באופן משמעותי לעומת הביקורת  4-36רקע טיפול  הקורט על

היה עדיף על המגן והפחית  )Zn+4-36ב). טיפול ריסוס האבץ (7) (איור 1080לערך לעומת  400של 

אשלגן בהדשיה הפחית את שכיחות  .ליום) 400%(פחות מ  פוגיצידל בדומהחומרת המחלה את 

  א).7(איור השוים  אמון-, בדומה לטיפולי החקהשליש לעומת הביקורת המחלה בשיעור של שי

  

  
 יישום אשלגן בהדשיההשפעת יסודות שוים על עוצמת המחלה לאורך כל תקופת היסוי. א. . 7 איור

, לעומת הביקורת אבץ ומגן ריסוס עלוותי של יסודות הקורט,ב.  (כוכבית מייצגת מובהקות סטטיסטית).
רמות חקן שוות בהדשיה (ללא  .ג .(אותיות שוות מייצגות שוות מובהקת סטטיסטית) יצידוריסוס פוג

 K (רמות חקה אמון, מ"ג/ליטר).  NO3-NH4 - # - # חקן כללי. – N. התחשבות ביחס אמון חקה)
fertigation -  ,הוספת אשלגן בהדשיהF  -  ,גצידיםריסוס פוMn –  ,גן בריסוס העלווהמתן מZn – תן מ

   אבץ בריסוס העלווה.

  
  

  כללי סיכום

מצביעות על מגמה דומה לזו של היסוי שהתבצע בעוה  רמות הסידן והמגזיום יסויתוצאות . 1

הקודמת. רמות סידן ומגזיום גבוהות יותר במי ההדשיה מפחיתות את עוצמת מחלת הכשותית. 

ם במקביל בהדשיה. יתן להסיק פעילות היסודות היא אטגויסטית ולכן אין להעלות את כמות

שפעה על פעילות אביב) אין ה- סתיו לעומת שתילת חורף-עות הגידול (שתילת קיץלבזהירות כי 

  דשיה.הב היסודות להפחתת מחלת הכשותית כאשר הם יתים

-יש משמעות ליחס חקההביאו להפחתת מחלה.  ריכוז החקן הכללי היתן בהדשיההעלאת  .2

אך יש צורך בבירור וסף מהו היחס המתאים ובאיזה רמת  רמת החקן הכללית, אמון ממו גזרת

אמון לכיוון החקה -מ"ג/ל') הטיית יחס חקה 40מוכה ( ברמת חקןלדוגמא, חקן כללית. 

הוספת אשלגן בהדשיה וריסוסי העלווה של יסודות הקורט מגן משפחית את חומרת הכשותית. 

  .טיביים להפחתת עוצמת המחלהפקמצאו גם הם א )בפרד(ואבץ 



בדוח זה לא הוצגו כל התוים שהתקבלו ובכללם השפעת המיפולציות האגרוטכיות הזכרות  .3

  .אחסוןעל חומרת המחלה בבזיל לאחר 

  

  המשך המחקר

של ם הדשיה וריסוסים עלוותיי לבחית )חורף-(שתילת סתיו - 21.9.16שתלו בצמחי ריחן . 1

מפורטים היסודות היתים במפה המצורפת ובילים (על פי יסויי העוות הקודמות. יסודות מ

היו טיפול  פוגיציד). ריסוס עלוותי של 8איור (על פי חזרות  ומיקומם בהדשיה ובריסוס עלוותי

משה היתן על רקע כל אחד מהטיפולים העיקריים המפורטים. תוצאות יסוי זה יפורטו בדו"ח 

  פרד בהמשך.

 
  .21.9.16חורף -מפה ופירוט טיפולים של יסוי סתיו. 8 איור

  

שתלו שי מפתחי חממה וספים ליסוי ראשוי החוקר אמצעי אוורור כ"ל, באותו תאריך  .2

) כשיטה לבקרת כשותית בבזיל. בוסף בדקת האפשרות לתוספתיות בחממה קיים (החלפת אוויר

ויר) על ידי הדשיה וריסוסי עלווה הערוכים כטיפולי בבקרת המחלה (חוץ מאשר ע"י תועת האו

  משה בחלקה.

להלן פירוט הטיפולים: ביקורת (דישון מסחרי), ריסוס מגן, ריסוס פוגציד, ריסוס מגן +ריסוס 

עשרת במגזיום, הדשיה מועשרת במגזיום +ריסוס מגן, הדשיה מועשרת פוגציד, הדשיה מו

 במגזיום +ריסוס פוגציד.


