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  בפלפל  Meloidogyne incognita הדברת מטודת העפצים
  בעזרת תכשירים לחיטוי קרקע ומטוצידים

  
  .שה"מ , משרד החקלאות  - תמר אלון, דויד סילברמן

   ופיתוח הכפר , משרד החקלאותרותים להגת הצומחיהש -ד"ר ייבגי קוזודויי 

  מו"פ בקעת הירדן - , זיו קלימןאפרים ציפלביץ, אחיעם מאיר, זיוה גלעד

  מועצת הצמחים - אורי אדלר

  מושב תומר -  זכריה משה

  

  תקציר

בשים האחרוות  .פלפללגם בייהם ו ,ארץרחבי הגידולים שוים במסבות זק רב למטודות יוצרות עפצים 

  אזורים בארץ עבודות הבוחות את יעילותם של התכשירים השוים בהדברת מטודה זו. מגוון בוצעו ב

  . בבקעת הירדןעבודות מסודרות  בושאלא בוצעו  כהעד 

  .הדברת מטודת העפצים בתאי בקעת הירדןעם התמודדות ל םדרכי בחית :מטרת המחקר

בלבד  מתמור ,+ מתמור , אגרוצלוןפלדיןבתכשירים: שלושה טיפולי חיטוי ראשיים במסגרת היסוי בוצעו 

בוצה מיוצבת  + . גופרת אמון3 ;. ביום2 ;קון .1: רתבהשוואה לביקו וארבעה גורמי משה ;(ביקורות)

  .חברת אפעל) - 1005. זן סביל  (5 ;ויידט .4  ;בסיד

  .ביקורתה(ימיץ) של חברת מכתשים בחן רק על רקע    Mcw-2התכשיר

  , Mcw-2-, אגרוצלון ופלדין :הדברת מטודת העפציםלהתכשירים לחיטוי קרקע ותוצאות וסיכום: 

  בתחילת העוה ובמהלכה  ,הוספת מטוצידים, ביום או ויידט .בהדברת המטודה ותםעיליהוכיחו את 

   גופרת אמוןהוספת והוספת מלחי זרחן (קון) במהלך העוה כמו כן, לא תרמה ליעילות ההדברה. 

  .ליעילות ההדברה ובתחילת העוה לא תרמ בוצה מיוצבת בסיד +

  יתה דומה לרמת הגיעות יהסביל שבדק ביסוי העפצים שמצאה בזן מטודת הרמת הגיעות ב

  זן המקובל.ב מצאהש

  

  

  

  מבוא

 זק רב למטודות יוצרות עפצים ים בארץמסבותפלפלגידול הגם בהם ו ,גידולים שו .  

דום  4000- כהוא  גידולהמקומי. היקף השוק להמיועד ליצוא ו ,עיקריהגידול ה אבבקעת הירדן הוהפלפל 

 :עפציםהדום גועים ברמות שוות במטודה יוצרת  1500-כמצאו  ,טחים אלהשמתוך  .בקרקע מקומית

Meloidogyne incognita .  

  :ההתמודדות עם המזיק כוללת שימוש איטסיבי בתכשירי חיטוי קרקע ספציפיים

ילת ל'/ד' + חומר פעיל מתאם סודיום (מתמור) לקט 20דיכלורופרופן (אגרוצלון) במיון  3-1 - חומר פעיל   .1

  .עשבים ומחלות

גם במחלות מדביר ל'/ד', בהתאם לעוצמת הגיעות. תכשיר זה  60-40) במיון של פלדין(  DMDSחומר פעיל   .2

  לוב התכשיר מתמור. יאין צורך בשבשימוש בו לכן ו ,היקרקע ועשבי

המותר ון מיה ;לחיטוי קרקע בגידולים מסוימים רישוי(ימיץ)   Mcw-2תכשירהקיבל  האחרוה בשה  .3

  סמ"ק/ד'.  800 לשימוש הוא

 :מצא כי התכשירים המוכרים ,ע"י צוות מחקר זהבבקעת הירדן ביסויים שערכו בשתיים האחרוות 

   .מותרוגשהן הזק בהקטת ובמטודות ת הגיעות בהפחתמשמעותית יעילים  ,פלדיןאגרוצלון ו

  פלפל בבקעת הירדן. גידול הין ביעד בדקתכשיר ימיץ ה
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 י  פרשגידול הפלפל בבקעת הירדןמצא ,חודשים 11-10על פמתחדשת זו  ממושכתבתקופת גידול כי   ו  

  מאוד ה עלדבר פוגע קשות בפוטציאל היבול ומה .הגיעות בשכבת הקרקע שבה מצאת מערכת השורשים

  בדק ביסויים שילוב של תכשירים  ,בהתאם לזאתגיעות לקראת העוה הבאה. הרמת את 

   ך עות הגידולבמהלמקשים על פעילות המטודות מטוצידים (ביום ויידט) או תכשירים אחרים ה שהם

  מפותחים ע"י חברות הזרעים.זים סבילים לוכחות מטודות ה כן בחוו ,בוצה מיוצבת) + (קון, אמויה

  וןבחלב וחש ןלכו ,כיוםים קובלהמתכשירים בשימוש סור את הלאבתכשירים מאיימת  הרביזיה ,יתר על כן

  כוללית להדברה.-הוליסטיתהתמודדות הבמהלך עות הגידול, שיהוו חלק מהחלופיים תכשירים 

  

  .בגידול פלפל מטודת העפצים בתאי בקעת הירדןעם התמודדות ל םדרכי בחית המחקר:ת מטר

  

  

  מהלך המחקר ושיטות עבודה

  .6/8/14 :מועד שתילה ;זן גלעד ;קרקע מקומית ;גידול בבית רשת

  טיפולים ראשיים

  )15/7/14-יישום ב(ל'/ד'  20. אגרוצלון 1

  ) 9/7/14-יישום בל'/ד' ( 40 פלדין. 2

   . ביקורת3

  מתאם סודיום (מתמור)  3/7/15בתאריך  סףוה, אגרוצלון וביקורת ,טיפולים הראשייםלשיים מה

  מחלות קרקע ועשבים. למיעת ל'/ד'  40במיון 

Mcw-2 (ימיץ)  וןיתן רק סמ"ק/ד'  800 שלבמי 22/7/14-ב יישום ביקורת בערוגות.  

  

  טיפולי משה (חזרו בכל טיפול ראשי)

  ללא טיפול משה ביקורת  .1

  4/2/15, 20/10/14(לפי שתילה),  29/7/14 -ה מעהגבכל ק"ג לדום  4 ביום  .2

  18/3/15, 4/2/15, 22/12/14, 3/11/14, 22/9/14, 12/8/14 - בכל הגמעהל'/ד'  1 קון  .3

  18/2/15, 22/9/14, 10/9/14, 26/8/14, 10/8/14 - בכל הגמעהל'/ד'  1ויידט   .4

  22/7/14-פוזר ב - מ"ק/ד' בוצה 10ק"ג דום גופרת אמון +  100לפי  -בוצה מיוצבת בסיד  + גופרת אמון  .5

  חברת אפעל)   - 1005זן סביל (  .6

  

  פעילות ביסויהלו"ז 

  קוב מים 10ל'/ד' +  15אם סודיום (תכשיר מתמור), סיטציה במת - 22/6/14

  יקוי החלקה מצמחים  - 27/6/14

  חריש - 29/6/14

    וחיפוי יריעת פוליאתילן תיחוח, פרישת טפטוף - 30/6/14

  הסרת פוליאתילן) 21/7/14-ביום ( 18 במהלךחימום קרקע  - 21/7/14 עד 3/7/14

אספה דוגמת קרקע (חצי ק"ג בכל דוגמה) שבה ת אפס), קרקע (ספירהמטולוגית של בדיקה  - 3/7/14

דוגמאות  3ס"מ) משלושה אזורים בחלקה:  5 בעובי ת קרקע יבשהס"מ (לאחר יקוי שכב 20משכבה של 

   .רותים להגת הצומח)יהשמחיות של ד"ר יבגי קוזדוי הבדרומה (על פי ה 3-בצפון החלקה ו 3במרכז, 
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  לבדיקה מדדים

  ).צהוב - 10ירוק,  - 1( 10-1 בסולם של צמחים הערכת הצהבת .1

ע"י ד"ר יבגי קוזודוי , שבוצעו קרקע םגר 50-בגיעות וספירת זחלים הבדיקות מעבדה להערכת  .2

  .2015יוי ו 2015 ס,  מר2014דצמבר : שלושה מועדיםב רותים להגת הצומחישמה

  .קטיפים 18-ול בהכך סבו ;שקילת פירות בכל קטיף - יבול מדידת ה .3

  

  

  

  תוצאות

בדוגמאות  ה.ס"מ משלושה אזורים בחלק 20אספה דוגמת קרקע משכבה של  -  הערכת גיעות לפי שתילה. 1

אך היסוי,  יבכל שטחמצאו מטודות  . Meloidogyne incognita - larvaמטודה יוצרת עפציםהמצאה  ואל

  .)1אחד בצפון החלקה (טבלה  גבוה ביותר מצא במרכז החלקה ובאזורהגיעות הפוטציאל 

  

  קרקע ג' 1-במטודות ה פרמס: 1טבלה 

  מס' מטודות  אזור דגימה

   600  1דרום 

  120  2דרום 

  10  3דרום 

   1500  1מרכז

  5700  2מרכז 

  1200  3מרכז 

  4500  1צפון 

  20  2צפון 

   220  3צפון 

  

   . יבול2

  .היבול שקל לפי הטיפולים .קטיפים 18בוצעו  ,16/6/15ועד  17/11/14החל מתאריך  ,במהלך העוה

   .ביקורתשל הראשי הטיפול הבוצעה רק בחלקות (ימיץ)  Mcw-2הזרמת 

  טיפולי חיטוי הקרקע כל בבוצע יתוח סטטיסטי של היבול  ,תכשירי החיטוי מוד את יעילותאל כדי

שלושת בחלקות שטופלו על כך שהיבול ביתוח זה מצביע  .בהשוואה לביקורת ,וימיץ) פלדין(אגרוצלון, 

  מובהק סטטיסטית. באופן בוה יותר מחלקות הביקורת היה גתכשירי החיטוי 

  חלקות מהיבול המהיה מוך באופן מובהק ט'/ד')  Mcw-2 )8.9-חלקה המטופלת בהמ יבולה

  .)1איור (ט'/ד')  9.9( פלדיןב ופלוטהחלקות שמובאופן בלתי מובהק מהיבול  ;ט'/ד') 10.6(אגרוצלון שטופלו ב
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  ביקורתל , בהשוואהתכשירי חיטוי הקרקע טיפוליב שהתקבל/מ"ר) גיבול (ק"ה לכך ס :1איור 

  

  

  ביקורת.בהשוואה ל ,שקטף מהטיפולים הראשיים מצטברהיבול הפוטציאל את מציג  2איור 

 תרחבההלך וו דצמברחודש באמצע כבר  יכרהביקורת  ביןטיפולי התכשירים להפער בין כי  עולה 2איור מ

  .במהלך העוה

  

  
  ביקורתהיבול מצטבר (ק"ג/מ"ר) על רקע  :2איור 

בין לא יתן להשוות , כיוון שגורמי) לא התייחסו ליבול של הזן הסביל- ביתוח פוטציאל היבול (יתוח דו

  של זים שוים. יםיבולה

 ,המשייםו מצאה איטראקציה בין הגורמים הראשייםלא משום ש( יבולה לכך י של סמגור-בוצע יתוח דו

יבול  תקבלה ,פלדין, אגרוצלון ו. בשי טיפולי החיטוי)בלבד תוצאות היבול של הגורמים הראשיים מוצגות

  . ההבדל היה מובהק סטטיסטית ט'/ד' 7.2 ובטיפול הביקורת התקבל יבול מוך:, ט'/ד' 10 שלגבוה 

  . 5%ברמה של 

  .)2(טבלה  טיפולי המשה על פוטציאל היבול לא מצאה השפעה של
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  (טון לדום)יבול מחלקות היסוי ה לכך ס :2בלה ט

  יבול ט'/ד'  גורם ראשי -טיפול 

  B 7.2  ם סודיום)אביקורת (מת

  A 10.4  סודיוםם אמת + אגרוצלון

  A 10.0  פלדין

  גורם משי -טיפול 

  A 9.0   היקש

  A 9.2  בוצה מיוצבת + גופרת אמון

  A9.3   יוםב

  A8.9   קון

 A 9.5  ויידט

  .5%רמה של באותיות שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק 

  

  

    פלפל  בשורשיעפצים אידקס  - בדיקות מעבדה . 3

מטודות של הבמהלך העוה הועברו שורשים של צמחי פלפל, אחד מכל חזרה, לבדיקת גיעות במעבדת 

הטיפולים שלושת בין  םשורשיבמטודת העפצים בגיעות הרמת ת השוואבהשירותים להגת הצומח. 

(איור מצא מתאם לפוטציאל היבול  ,ביקורתבהשוואה ל ,וימיץ) פלדיןאגרוצלון, (תכשירי חיטוי הקרקע ב

כבר בחודש דצמבר,  ואופייית לגיעות במטודה, ראההצהבת עלים כמו  ,ראשוייםהסימפטומים ה .)3

רמת גיעות מוכה במובהק בבדיקות שמסרו בחודש דצמבר מצאה  ים מחיטוי הקרקע.ארבעה חודשלאחר 

 פלדיןגיעות בטיפולי הרמת הגיעות בטיפולי הביקורת. רמת לעומת (ימיץ)  Mcw-2-בחלקות המטופלות ב

 . במהלך העוה עלתהMcw-2-ו בפלוטשגיעות של שורשי צמחים המוכה במובהק מרמת הייתה ואגרוצלון 

  ). 3רמת הגיעות בשורשים בכל הטיפולים (איור 

  

  
  ס"מ 20-0) בשלושה מועדי דיגום של שורשים בעומק 5-0אידקס עפצים ( :3איור 

  .5%ות על הבדל מובהק ברמה של צביעמ אותיות שוות .גיעות גבוהה -  ; 5גיעות מוכה -  0

  .עפציםמטודת הפלפל בהמשה על גיעות שורשי הטיפולי של  הלא מצאה השפע

  .זן הרגילבפלפל של הזן הסביל הייתה דומה לרמת הגיעות שהגיעות שורשי הרמת 
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  של צמחי פלפל . הערכת הצהבות4

הערכות צבע של שלוש במהלך העוה בוצעו  .גיעות שורשי צמח הפלפל במטודות מתבטאת גם בהצהבת הוף

) 4איור יתן לראות מתאם בין רמת ההצהבות (). 7/6/15, 4/2/15, 21/12/14בתאריכים וף הצמחים (

  .)1איור (רמות יבול ל) ו3גיעות (איור הלאידקס 

  

  
  צהוב) -  10ירוק;  - 1(ירוק או  הערכה חזותית לצבע צהוב :4איור 

  .5%ת על הבדל מובהק ברמה של צביעואותיות שוות מ

  

    כום ודיוןיס

מצאו יעילים בהדברת  -  Mcw-2-, אגרוצלון ופלדין - הדברת מטודת העפציםלהתכשירים לחיטוי קרקע ו

, )5מתוך  3.5ד בביקורת (ואידקס הגיעות מראה שבמשך העוה שמרה רמת גיעות גבוהה מא .המטודה

. )5מתוך  2מוכה בהשוואה לביקורת עד סוף העוה (בממוצע הייתה גיעות הכאשר בטיפולי החיטוי רמת 

-בהשוואה ל ,ט'/ד' בטיפולי התכשירים לחיטוי  קרקע 10-9 :בפוטציאל היבוליעילות ההדברה התבטאה גם 

  ט'/ד' בביקורת. 7

בחן  2013/14 תהתאם לרמת הגיעות. ביסוי בעוב ,ל'/ד' 60-40ית הם ותוכרשום במיוי התכשיר פלדין 

ת רמת הגיעות הגבוהה , למרו]2014/15[ ל'/ד'). חשוב להדגיש כי בעוה זו 60התכשיר לפי המיון הגבוה (

מוך לא פגם השימוש במיון ה. ל'/ד' 40לפי המיון המוך  פלדין), הוחלט לבחון את תכשיר ה1בחלקה (טבלה 

גיעות. חשוב להדגיש כי חיטוי הכפי שבאה לידי ביטוי בפוטציאל היבול ובאידקס  ,ביעילות ההדברה.

  מצריך חיטוי וסף במתמור.   יוא פלדיןב

  Mcw-2ל'/ד') והתכשיר 40במיון מוך ( פלדיןהבאה ייבחו שוב תכשירי חיטוי קרקע: אגרוצלון, בעוה 

  (ימיץ) כגורמים ראשיים.

 בתחילת העוה ובמהלכה לא תרמה ליעילות ההדברה.  ,הוספת מטוצידים, ביום או ויידט

  בתחילת העוה  ת בסידבוצה מיוצב + גופרת אמוןהוספת ו הוספת מלחי זרחן (קון) במהלך העוה

  .יעילות ההדברהאת  ושיפרלא 

. עוצמת לגיעות במטודות ראשויםה סימפטומיםהבכל הטיפולים  הופיעו השתילהמחודשים  4לאחר 

גיעות ה טיפולי החיטוי.מתה גבוהה יותר בטיפול הביקורת יהיבתחילת העוה ובמהלכה הסימפטומים 

  צעיר. הצימוח של הק רולא ת הצמח כולו, צהבובהח פגיעה משמעותית בהתפתחות הצמב תבטאהה

  הוף.ב יהצהושורשים ה ופגעעקבותיה וב, מעלהכלפי זחלי מטודות  ה שלדידחלה כי  יםכיערמ

תוספת יבול בטיפולי לאור תוצאות היסוי, יתן לבצע חישוב כלכלי זהיר המעריך את תרומת החיטוי: 

  לאמצע יוי דצמבר טון לדום הצטברה בתקופה שבין  2.8בכמות של  החיטוי בהשוואה לביקורת

  , תוספת ההכסה הצפויה היא ק"גש"ח/ 3.5חודשי קטיף). בהחת מחיר ממוצע לעוה זו של  6(

  ד'.₪/ 1500הן עד  וד'. ההוצאות בגין החיטוי כפי שתואר₪/ 9000לפחות 
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  מסקות

  בעלויות החיטוי. וךחסלמוך, כלומר במיון ה פלדיןבעוה זאת הראו כי יתן להשתמש בתכשיר   .1

  הדברת מטודת עפצים בפלפל.ב הטוב יעילותתכשיר ימיץ למצא כי   .2

מתן של  יעיתוהמיון והלגבי ת מחודשבדיקה תוצאות הטיפול במטוצידים במהלך העוה מחייבות   .3

  יעילות ההדברה. לשפר אתכדי החומר 
  

  קודות להמשך בדיקה:

 ל'/ד') 40במיון מוך יותר, בהתאם לתווית ( פלדין בחית יעילותהמשך  .1

 חיטויהתכשירי ב בחית יעילות שילוב מטוציד וסף .2

3. מטוציד ויידט במועדים אחריםהת בחי 

רי הזה לריסוס עלוותי במטרה לסייע לצמח להתמודד עם בעיות קליטה שובעות יבחית יעילות תכש .4

 מוכחות עפצים על השורשים

  

  

  התודהבעת 

  .אומיםיסבלות בתהפעולה וההמגדל שבחלקתו בוצע היסוי, על שיתוף  -כריה משה לז

  , "לוקסמבורגמ", אבידע "רימימ", עופר "אפעלמ"מוישיק  :ציגי חברות ההדברהל

  .לירז רשתי מ"דשים" ,עופר וחמי מ"גדות" ,"מכתשים -אדמה מ" ליאור ישראלי


