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  להדברת כשותית בריחן פיתוח ממשק כולל
  למחלהממשקי השקיה והזה להפחתת רגישות הצמחים 

  מו"פ בקעת הירדן -,  אפרים ציפלביץ, מאיר  אחיעם זיו קלימן

  מהל המחקר החקלאי -יגאל  אלעד, דויד  קיגסבוך 

  משרד החקלאות, שה"מ -  ביטוןשמעון סילברמן,  דויד 

   צמחיםהמועצת  -אדלר  אורי 

  

  

   תקציר

התפשטה לכל אזורי גידול  היא מחלה מוגברת לחות אשר )Peronospora belbahrii( כשותית הריחן

בגיעות גבוהה גורמת ו . הכשותית פוגעת בעלי הריחן ומפחיתה את כמות היבול ואיכותובארץהריחן 

אריות תכשירי התפתחות מהירה של עמידות לפוגצידים ומגבלת ש להשמדת חלקות בהיקף רחב.

תכשירים כימיים אים יכולים  ח ממשק בולפת מביאים למסקה כי יש בתוצרת המשווקת, הדברה

(יסוי  מירלית של הצמחהזה שיויים בה בעבודה זו בחו .הכשותית שחקן יחיד בהדברתלשמש 

יסוי (יסוי השקיה) כאמצעים וספים לבקר את המחלה. ב של הגידולתאי ההשקיה ו הדשיה)

  ומגזיום מ"ג לליטר)  240-ו 160(סידן שוים של  םריכוזיההדשיה בההדשיה בחה השפעת 

מ"ג סידן  80 -ו"ג מגזיום מ 40ביקורת כאשר ב(על חומרת המחלה  ,ושילוביהםמ"ג לליטר)  100(

 Aמהתאיידות גיגית סטדרטית  125%, 75%, 50%רמות השקיה של  בדקוליטר). ביסוי ההשקיה ל

ביסוי ההדשיה וסף טיפול מהתאיידות גיגית).  100% –שפעתם על חומרת המחלה (הביקורת וה

מצא כי העלאת ריכוזי הסידן או  משה של ריסוס עלוותי באשלגן וביסוי ההשקיה ריסוס בפוגציד.

שלהם.  תמפחית את האפקטיביוהאחד עם השי תים את חומרת המחלה אך שילובם יהמגזיום מפח

עוד מצא כי העלאת או הפחתת רמת סוס עלוותי מפחית אף הוא את חומרת המחלה. מתן רי

מאידך כאשר בוסף לטיפולי ההשקיה מיושם בחממה.  ריחןאת שיעור המחלה ב מורידותההשקיה 

 50%, צמחים שגדלו בהשקיה של בוסףפוגציד חומרת המחלה המוכה ביותר התקבלה בביקורת. 

  . יותר מאשר צמחים שהושקו ברמות השקיה אחרות באחסון מכשותית מהתאיידות גיגית רקבים

  

  

  

   רקע ותאור הבעיה

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

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

הזקוק רב קצירי גידול קיצי  הואבמקורו ריחן ההתבליים של ישראל. מכלל יצוא  35% -כ 

שימוש תוך לאורך כל השה גידולו משך בישראל,  .מפרטורה גבוהה להתפתחותו התקיהלט

הקציר הראשון  כאשר מתבצעת בד"כ באוקטובר שתילה לגידול חורפיבחממות ומהרות עבירות. 

-60צמחים בי שהכטמפרטורה ועוצמת הקריה (בד"כ תלות בכחמישה שבועות משתילה עד  עשה

 12של ס"מ מהקודקוד) קצרים, ארזים באגודות ומאוחסים בטמפ'  25-20. האמירים ()ס"מ 40

עלות הארגיה הגבוהה  ריחןלמרות החשיבות בשמירה על טמפרטורה גבוהה יחסית בגידול ה .מ"צ
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 ,שילוב עם עומד שתילים גבוההיך זה. זאת ולחימום בתי צמיחה הביאה מגדלים רבים להימע מהל

מחלות מוגברות לחות כמו קשיוה גדולה ובוטריטיס ולאחרוה, בשילוב עם החמיר את בעיית מ

   .)Peronospora belbahrii( עודד את הופעת כשותית הריחן גורמים אחרים,

אזורי גידול  מאז, התפשטה לכלו לפי כחמש שים בעמק המעייותהתגלתה לראשוה  מחלה זו

את כמות היבול  ההריחן ומפחית יעלב פוגעתהכשותית בישראל בכלל ובבקעת הירדן בפרט.  ריחןה

כשותית הפגיעתה החמורה של . רחבבהיקף  להשמדת חלקותבגיעות גבוהה גורמת  . מחלהואיכותו

גצידים התפתחות מהירה של עמידות לפו ,בוסףכאשר  הגידול,מהווה גורם סיכון גבוה לעתיד 

מחמירות ת וושא העמידות ומגבלמחריפה את הבעיה ומקשה על המשך השיווק בארץ ובעולם. 

להחה כי תכשירים כימיים אים יכולים  גורמות ,שאריות תכשירי הדברה בתבליים אכליםל

  ס העיקרי לממשק ההדברה של הכשותית.לשמש כבסי

של  גופי ריבוי) ושרידות תהפצ ,לוס הפודקאיהדבקה ואכ ,אילוחלשלביו (בין היתר חיים המחזור 

מושפע מתאי הסביבה בבית הגידול כמו וכחות מים  ,כמו זה של פטריות פתוגיות ,כשותיות

, כךלפיחופשיים או לחות, טמפרטורה ותאי הארה, וגם ממצבו הפיסיולוגי של הצמח הפודקאי. 

 תאי הגידולשיפור  תהיהת לחות בפרט, להדברת מחלות צמחים בכלל ומחלות מוגברו וספתגישה 

מירלית של הצמח ההזה ה אותם יתן לשות מצא את והרעתם למחולל המחלה. בין הגורמים

  של הגידול. תאי ההשקיה (עיתוי וצורה)ו המירלים ויחסם) (כמות

י של הצמח, ולכן גם על רגישותו לפתוגרלית משפיעה על מצבו הפיזיולוגי והמבה מיים (או הז

מסחריים שערכו לאחרוה בישראל, מצא כי לדישון ביסודות -ביוטיות). במחקרים כמו- לעקות א

יחס מתאים בין מצא כי  למשל,. ריחןשוים ישה השפעה על התבטאות מחלות מוגברות לחות ב

, מפחית את הספורולציה של עובש אפור, מבלי לפגוע ההדשיהריכוז החקן לריכוז הסידן במי 

חומרת  את התיפחהאשלגן  הדשיה של בתוצאות ראשויות מצא כי כמו כןאיכות היבול וכמותו. ב

   .ריחןב מחלת הכשותית

באספקט של ו תועלת המרבית מהגידול (כמות ואיכות היבול)להפיק את ה ועדהאופטימלית השקיה 

  תאים המסייעים להתפתחות מחלות.למוע בקרת מחלות 

שהתקיימו בחוות עדן בחה השפעת מת השקיה על רגישות הצמחים  חןריביסויים מקדימים ב

בסתיו, מצא כי  ריחןלכשותית. בהשוואת שלושה טיפולים של מות מים מוכות מהמקובל שתו ל

ימים לאחר שתילה. באביב לא מצא הבדל  99בטיפול מת המים המוכה חומרת המחלה פחתה עד 

ל לא פגעה עם שיוי מת המים (מדדו זקי ציה) אך סך כמות בין משטרי ההשקיה. איכות היבו

   .היבול המצטבר לעוה היה מועט יותר בטיפול מת המים המוכה

בתאי הגידול אשר מחד התערבות מכוות יתן לבקר את כשותית הריחן על ידי  :השערת המחקר

הגבלת  ,סות בפודקאיהתבסמיעת הידבקות ו/או ע"י יפגעו במחזור החיים של הכשותית (

בריאות שיפור קצב צמיחה מתאים, בשל ) ומאידך יקו סבילות/עמידות לצמחים (ההפצההתרבות וה

  הפעלת מערכות הגה). ו הצמח

של מיפולציות  באמצעות פיתוח ממשק כולל להתמודדות עם כשותית הריחןמטרת המחקר היא 

  לגורם המחלה. רגישות הצמח להפחית את מתעל  השקיהמות השל הזה מירלית (כמות ויחס) או 
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   מהלך המחקר ושיטת עבודה

לתוך מצע פרלייט בארגזי  בבית צמיחה מחופה בפוליאתילן שתלו צמחי ריחן (זן פרי) 5.3.15-ב

  צמחים בארגז.  24 ,0.17*1.0*0.8 בעלי מידות: קלקר

  חקן  /קובגרם 60-ואשלגן  /קובגרם 75של  דשןברמות בהמתזה  לאחר שתילה: השקיה

  הופסקה ההמתזה ויתן דשן במיון מומלץ: 10.3.15-ב(חצי מהמומלץ בגידול). 

הופעלו טיפולי ההשקיה וההדשיה כפי  29.3.15ב  גרם/קוב אשלגן. 150 -חקן ו /קובגרם 120 

  המפורט להלן.

   ).1ויסוי השקיה (טבלה  הזהיסוי  –שי יסויים במקביל  ערכובחממה 

  .הזהוה ההשקיה ביסוייפירוט הטיפולים  .1 טבלה

  

  

 100%הוא על פי מקדם של  100%טיפול כאשר  רמות השקיה שוות בחו :ההשקיה יסוי

השקיה  100%טיפול  12.6.15ב . ובהתאם שאר טיפולי ההשקיה A סטדרטית מהתאיידות גיגית

 ).100%י היחס לטיפול מהתאיידות גיגית ובהתאם שאר הטיפולים (עפ" 60%הוגדר לפי מקדם 

לדום מים כדי  קוב 10מות של  7.7, 19.6, 20.5-ב) יתו 75%ו  50%בטיפולי ההשקיה המוכים (

  . למוע המלחת מצע הגידול

פוגצידים: אקרובט, ריסוס כימי מקובל להדברת כשותית ( ממשקטיפול משה של יושם ביסוי זה 

  ות התקן לשאריות חומרים בשיווק ריחן.   סיגום וקון), לפי הוראות היצרן ודריש

   

טיפול המשה  ).1כפי המפורט  לעיל (טבלה  רמות סידן ומגזיום שוות ושילובן בחו :הזהה יסוי

  ריסוס עלוותי באשלגן גופריתי. -שהופעל ביסוי זה 

אחד  טיפולי המשה מיושמים בארגז ., שלושה ארגזים לחזרהארבע חזרות ים ערכוטיפולהלכל 

  ). 1מבט כללי על מבה הטיפולים בתמוה המצורפת (איור מתוך שלושה של כל חזרה. 
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האדומה שלושה ארגזים המהווים  במסגרת. בחממה היסוי מבה על כללי מבט. 1 איור

 מתבצע בו אחד ארגז תוחמים הצהובים הקוויםחזרה אחת מתוך ארבע חזרות לטיפול. 
   .משה טיפול

  

   .29.3.15 -בהופעלו  םפולי היסויייט

  .2.7, 18.6, 2.6, 19.5, 4.5, 22.4, 15.4, 7.4, 31.3 :ריםיביים. מועדי הקציסלקט שבוצעו היוהקצירים 

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

   .הקציר הראשוןהחל מ הצורך

להבטחת גיעות  -עציצים גועים בכשותית  19.3 -ב פוזרו פוטיתאחר שלא צפתה הופעת מחלה סמ

שוב שעוצמת המחלה הייתה מועטה (כחצי אחוז בחלק מהחזרות) פוזרו עציצי מדבק מכיוון  .החלקה

 וריווח מועדי הקציר,) 10.4 -ב(פרישת רשת צל  ,לציות וספות, המתזהולאחר מכן ערכו מיפ. 7.4 -ב

  המעודדים את התפרצות המחלה.וטמפרטורה  תאי לחות ליצור כדי

  :ואיסוף תוים בחים מדדים

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

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

  וסידן. כלוריד, מגזיום

  ).31.5 -וב 13.5ים (רהקצבעלים  תרן, אשלגן ומגזיום ,סידןקו ריכוזי בד. 3

בוצע מיון לפי איכות לארגז מכל  בכל קציר .קצירים תשעה בוצעוסה"כ  :ואיכותכמות  -יבול . 4

מכל  ק"ג 1הועבר ) 19.5, 4.5, 15.4, 31.3במועדים בחרים (ציאל היבול. תקבל פוטמו החזרה ומ

. בהגיע המועד הצמחים בחו ויזואלית ויתו חיי מדףהדמיית תאי משלוח ו ה שללבדיק חזרה

   .)ד"ר דודי קיגסבוך, המחלקה לאחסון במהל המחקר החקלאי( 5עד  1ציוי איכות בסולם של 

ויזואליות של עוצמת הערכות  במהלך היסוי ערכו שבע –הערכות ויזואליות של עוצמת המחלה . 5

מוערך ובמהלכה  צוות המעבדה של פרופ' יגאל אלעדבחממה ע"י  תבצעמתההערכה . המחלה

  למחלה לעומת שאר אופייי ההעלים הגועים על פי סימפטום הצהבה  מהו אחוז(ויזואלית) 

  .העלווה הירוקה
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   תוצאות

   :השקיהיסוי 

טיפולי  דיפרציאציה בין מדגים לאורך תקופת היסוי תוי ההשקיה והקזממוצע  -וקז מים. 1

י ההשקיה ברמות המוכות, רמות ההשקיה היו גבוהות מהמתוכן בטיפולאם כי  )2ההשקיה (טבלה 

  . )75%מעל הרצוי בטיפול   20%וכמעט  50%מעל הרצוי בטיפול  13%(

  
אחוז ההשקיה ואחוז הקז  .לאורך העוה השוים בטיפולים קזי תוי השקיה וממוצע. 2 טבלה

   [#].  מהשקיה בטיפולים השוים מוצגים בסוגריים מרובעים
  

טיפולי ההשקיה 
  (% מהמומלץ)

  כמות השקיה לעוה
  [%](קוב/דום)  

  כמות קז לעוה 
  [%](קוב/דום) 

50  516 ]63.4[  45.0 ]8.7[  

75  727 ]89.4[  174.9 ]24.0[ 

100  814 ]100[  254.2 ]31.2[  

125  1021 ]125.5[  507.3 ]49.7[  

  
  

ההבדלים ברמות ההשקיה השפיעו על כמויות הקז ועל הרכב יסודות ההזה והמליחות המצויים בו. 

, 2(טבלה  ככל שרמת ההשקיה הייתה מוכה יותר כך אחוז הקז שהתקבל היה מוך יותר בממוצע

). כמו כן 3קיה פחתה (טבלה . ריכוז הכלורידים ורמת המוליכות החשמלית עלו ככל שההש)1איור 

ברוב תקופת היסוי רמת הקז הייתה  50%תכיפות אירועי הקז פחתו בהתאם כאשר בטיפול 

   ). 1אפסית (איור 

  

   %100ביסויי ההשקיה וההדשיה. טיפול  השוים טיפוליםשל ה קזה המדדים שבחו במיממוצעי . 3 טבלה
Mg40 Ca80  ייסוהמשמש ביקורת משותפת לש.יים  

  

  
  

 לא יכרהמהמומלץ)  50%או  75%בטיפולי ההשקיה המועטה (ברוב תקופת היסוי  - היבול כמות. 2

לא בדל בטיפולים  המתאים ליצוא היבול המצטבר משקל - אשר התבטאה בפגיעה ביבול עקת מים 

לבחון  מהתאיידות גיגית כדי 60%(ביקורת) הוגדר לפי מקדם  100%טיפול  12.6-ב). 3השוים (איור 

) יתן 3לבקרת הכשותית. בגרף הקטן (איור האם בהשקיה בחסר הגורמת לעקת מים יש תרומה 

בכמות היבול הקצרת בשי מועדי הקציר הפחתה יש  , לאחר שיוי זה, 50%להבחין כי בטיפול 

  ימים לאחר שתילה). 138ו  120האחרוים (
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  היסוי.תקופת  לךבמהאחוזי הקז בטיפולים השוים  השתות. 2 איור

  
  
  
  

   
  

  
בטיפולים השוים במהלך תקופת יסוי ההשקיה. בגרף הקטן כמות (ליצוא) יבול מצטבר משקל  .3 איור

 קציר. בו ערך היבול בכל מועד
  
טיפול המשה מוצגת עם או ללא השפעת טיפולי ההשקיה על שכיחות הכשותית  - המחלה שכיחות. 3

ממשק הכימי שיא שכיחות המחלה המתקבל להבחין כי בתוספת יתן  הכימי (ריסוס בפוגצידים).

 15%לעומת ממשק ללא ריסוס כימי (שכיחות של כמוך כמעט פי שלושה היה לאחר שתילה  93ביום  

הן בהשקיה מוגברת והן בהשקיה  בטיפולי השקיה ללא ריסוס כימי .בהתאמה) 43%מחלה לעומת כ 

 בטיפולימאידך, . )4השקיה) (איור  100%לביקורת ( סחשכיחות המחלה ביישה הפחתה במופחתת 

שכיחות הכשותית היא המוכה ביותר  )השקיה 100%( בביקורת השקיה על רקע ריסוס פוגצידים,

בהפחתת המחלה כאשר של תוספתיות  ההשפעאין להשקיה בחסר  ומכאן יתן להסיק בזהירות כי

  יסוי).(לפחות בעוה בה התקיים הממשק כימי מקובל מיושם 



7 
 

  
  .ביסוי ההשקיה ריחןבצמחי  כשותיתשכיחות  .4 איור

ללא ממשקים: בשי י ההשקיה בטיפול (% שכיחות)כעקום התפתחות במשך היסוי מתוארת  המחלה
התחתוים מתוארת  בגרפים). למעלה מימין, Bועם טיפול כימי ( משמאל למעלה), Aטיפול כימי (

לאחר  93-132) בימים AUDPCום התפתחות המחלה (כשטח מתחת לעק הכשותית חומרת המחלה
  שתילה.

  
 

על מדד ריקבון עלים שוצר מגיעות שיתו בהשקיה, מיתוח השפעת כמויות המים  -מדף חיי. 4

 ההגבוהה ביותר הייתה בהשקי כשותיתה חומרת מחלת כי בחין) 19.5.15-ב(בדק  בכשותית

בזמן האחסון  למחלה רגיש פחות היה היבול 125% או 75% של בהשקיה אך) 50%( ביותר המועטה

   ).5(איור 

  

  
  

 ריחןבצמחי בתאי אחסון  שהתפתחה כשותית בשל שוצר עלים ריקבון .5 איור

  .5 ועד 1 מ סולם לפיויזואלית ומתוארת  הוערכההריקבון  רמת. ההשקיה ביסוי
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   :הדשיהיסוי 

אם כי רמת  ההדשיה תוכיתאת  אמיםתותקופת היסוי  לאורך הדישוןממוצע תוי  -מים. 1

להבחין כי מלבד רמת הכלורידים שמשתה בהתאם לכמות  יתןהמגיון מעט מוכה מהרצוי. 

 .)4(טבלה בטיפולי ההדשיה השוים  דומה ברמהמצאו  שמדדוהמלחים המוספת שאר היסודות 

בין להבדלי דישון אחרים דשיה המכווים ולא כך, יתן לייחס השפעה על חומרת המחלה לטיפולי הה

  הטיפולים.

  

   Mg40 Ca80 100%טיפול לאורך העוה.  השוים בטיפולים היסודות המליחות והחומציותממוצעי . 4 טבלה

  משמש ביקורת משותפת לשי היסויים.

  

  
  
  
  
בכל הוספת מלחי מגזיום או סידן לתמיסת ההשקיה לא השפיעה על משקל היבול;  -כמות היבול. 2

לא משקל היבול המצטבר לשיווק יסוי תקופת ה יםסטטיסטית בין בדלטיפולי ההדשיה השו   

  .)6(איור 

  

  
  במהלך תקופת יסוי ההדשיה. (ליצוא) יבול מצטבר משקל  .6 איור
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. בכל הטיפולים ריחןבצמחי ה הפחיתו את חומרת הכשותיתטיפולי ההדשיה  -. שכיחות המחלה3

ה המצויה במי מביקורת בה רמת המגזיום והסידן היא הרחומרת המחלה מוכה יותר לעומת ה

חשובה ). רמות מחלה גבוהות מטשטשות את ההבדלים בין הטיפולים, לכן 7(איור  ההשקיה

לאחר שתילה)  100-114או  72-86(בימים איה בשיאה  שהמחלהימים הערכות שעשו בהתייחסות ל

את חומרת  יםם והן דישון מוגבר בסידן מפחיתמוגבר במגזיו דישון). ראה כי הן 8-ו 7(איורים 

, יש מתאם בין ריכוז לדוגמאבין היסודות איו תוספתי אלא אטגויסטי. יחס האך  ריחןבהכשותית 

וזאת  ככל שריכוז הסידן גבוה יותר המחלה פחות חמורה) ,הסידן לחומרת המחלה (ביחס הפוך

 חלהמ"ג לליטר)  100(מגזיום  מוסיפיםכאשר  מ"ג לליטר), אך 40(למים מגזיום כאשר אין תוספת 

  הפרעה לפעילותו של הסידן בדיכוי המחלה.

  
כעקום התפתחות במשך מתוארת  . המחלהביסוי ההדשיה ריחןבצמחי  כשותיתשכיחות  .7 איור

י ההדשיה. בגרף הקטן מימין מתוארים ברזולוציה גבוהה יותר עקומי בטיפול (% שכיחות)היסוי 
  לאחר שתילה. 35-86בימים (של הטיפולים השוים) המחלה התפתחות 

  

  
  

כשטח מתחת לעקום התפתחות מתוארת  . המחלהביסוי ההדשיה ריחןבצמחי  כשותיתשכיחות  .8 איור
יחסי הגומלין בין ריכוזי הסידן בגרפים התחתוים מודגמים  ).AUDPCימי ההערכה ( 93המחלה במשך 

  המחלה.התפתחות  והשפעתם עלוהמגזיום 
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 כל את משווים כאשרבדיכוי הכשותית.  ההדשיה לטיפולי תתוספתיבעלי השפעה הם העלווה  ריסוסי

 מוכה המחלה חומרת כי להבחין יתן, באשלגן רוססו שלא אלו לעומת באשלגן שרוססו הטיפולים

יפול מודגמת באופן הטוב ביותר בט העלוותיהריסוס  השפעת). 9(איור  באלו הראשוים יותר

 יתוחמבוסף, הם את חומרת המחלה.  גםהביקורת בו אין תוספת של סידן או מגזיום המפחיתים 

 הפחתה ישעולה כי ) Mg40 Ca240( ביותר המוכה המחלה חומרת מתקבלת בו ההדשיה טיפול של

  ).9(איור  האשלגן של עלוותי מתן בשל המחלה חומרת של וספת

  
  

  
  

  
  

  
בין הטיפולים השוים ללא או עם ריסוס  ביסוי ההדשיה ריחןבצמחי  כשותיתשכיחות השוואת  .9 איור

מלבד הגרפים העליוים  (% שכיחות)כעקום התפתחות במשך היסוי מתוארת  המחלה עלוותי באשלגן.
לאחר  114או  86ביום  )AUDPC( כשטח מתחת לעקום התפתחות המחלהמתוארת  מצד ימין שם היא

   .שתילה
  
  
  

הדשיה במגיון מעלה את רמת המגיון כי  ראה) 31.5מה ( ריחןבבדיקת תכולת היסודות בעלי ה

יותר כך רמת המגיון קטה בעלים.  בעלים הקצרים, אך ככל הרמת הסידן המשולבת גבוהה

מאידך, העלאת ריכוז הסידן בהדשיה איו מעלה את ריכוז הסידן בעלים. כך כמו גם, העלאת ריכוז 

  .)10איה מורידה את ריכוז הסידן בעלים (איור המגיון בהדשיה 
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מודגמים יחסי הגומלין בין  .31.5.15מתאריך  ריחן. אליזה כימית של מגיון וסידן בעלי ה10 איור
  ריכוזי הסידן והמגזיום והשפעתם על תכולת היסוד בעלה.

  

כשותית. מיתוח השפעת  פגיעתמ כתוצאה עליםבון בדק מצב ריק 19.5.15 בתאריך -מדף חיי. 4

 חומרת כי בחין בכשותיתעלים שוצר מגיעות ה, על מדד ריקבון להדשיהסידן ומגזיום  הוספת

והמוכה ביותר  (מלבד הביקורת) Mg100_Ca160 בטיפולהגבוהה ביותר הייתה  הכשותית מחלת

  יתן להבחין כי הן מגזיום  Mg40_Ca240ו  Mg100_Ca80 מטיפולים. Mg40_Ca240בטיפול 

  אך לסידן השפעה טובה יותר. כמו כן גם כאן  באחסוןהמחלה  חומרתסידן מפחיתים את והן 

  (כמו בהערכות המחלה שעשו בחממה) ראית השפעה אטגויסטית של המגיון על הסידן; 

לעומת  מחלה התפתחותלאת האפקטיביות של הסידן כגורם מבקר  פחיתה מגיוןגבוה של  ריכוז

  ).5(איור  מגיון של רגילה רמה בו מקבילטיפול 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12 
 

  סיכום

על גיעות של ריחן במחלת  השפעהברמה כוה יש  והדשיההשקיה  מעורביםאגרוטכי בו  לממשק

השקיה בחסר ודישון מוגבר בסידן או במגזיום  צדכי מדגים זה"ח בדו המתואר היסויהכשותית. 

  של הטיפולים הללו היה בזמן שהחלקה  האפקטיביותבגידול זה. מפחיתים את חומרת המחלה 

  יתן להסיק  מכאןהיא ברמת גיעות סבירה ולא כאשר יש התפרצות מסיבית של המחלה. 

  ממשק כולל כדי לפתחוספים  אמצעיםאלו יחד עם  אמצעיםכי יש למצוא את הדרך לשלב 

  להדברת כשותית בריחן.

  

   תוכיות להמשך המחקר:

  שתלו צמחי ריחן להמשך המחקר בושא הדשיה וריסוסים עלוותיים.  31.8.15ב  .1

היסוי בוחן את השפעת טיפולי ההדשיה בתאי החורף. בטבלה המצורפת מפורטים 

  ). ריסוס עלוותי של קורטין 5היסודות היתים בהדשיה ובריסוס עלוותי (טבלה 

  יים המפורטים בטבלה. היו טיפול משה היתן על רקע כל אחד מהטיפולים העיקר

 תוצאות יסוי זה יפורטו בדו"ח פרד בהמשך. 

  

 

 ואופן יישומם. 31.8.15הטיפולים שמיושמים בצמחי הריחן ביסוי . 5 טבלה .2

  ריסוסי עלווה  הדשיה

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

  פוגצידים  40  80

  אשלגן  70  160

  קורטין  100  240

 

 

מו"פ  –בתחת צבי שתלו  17.9.15ב  -ידות/סבילות לכשותית הריחן  בחית קווי בזיל לעמ .3

קווי בזיל, פרי עבודת טיפוח של ד"ר תיב דודאי ו ד"ר דוד חיימוביץ (מרכז  34בקעת הירדן 

מיהל המחקר החקלאי). מהערכות ויזואליות של חומרת המחלה עולה כי  –מחקר ווה יער 

ד שלושה בעלי סבילות גבוהה למחלה בתאי הגידול שי קווים היו עמידים לכשותית ועו

  באותה עוה. כדי לבסס את הממצאים יערך יסוי וסף בהמשך.

במחקרו של פרופ' יגאל כהן (אויברסיטת בר אילן) מצא כי לתועת אויר בסביבת הריחן  .4

במסגרת המחקר  הכשותית.ישה חשיבות למיעת ודיכוי התפתחות (באמצעות מאווררים) 

מו"פ בקעת הירדן ייבחן רעיון זה  ע"י  החת צורות מחוררים ע"ג הערוגה והזרמת האויר ב

ובכך תיבחן ההשערה לגבי אפקטיביות של הזרמת אויר למיעת המחלה  –בתוך השורות 

      בתאי בקעת הירדן.

  


