
  בזילב כשותיתאגרוטכי להפחתת גיעות  כאמצעי אוורור בחית

  מופ בקעת הירדן  -,  מאיר אחיעם  זיו קלימן

  שהמ, משרד החקלאות. – , שמעון ביטוןדויד סילברמן

  מועצת הצמחים. –אורי אדלר, איציק אסקירה 

  

 מבוא

 שטה לכל אזורי גידול) היא מחלה מוגברת לחות אשר התפPeronospora belbahriiכשותית הריחן (

. הכשותית פוגעת בעלי הריחן ומפחיתה את כמות היבול ואיכותו ובגיעות גבוהה גורמת בארץהריחן 

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

ם אים יכולים למסקה כי יש לפתח ממשק בו תכשירים כימיי הביאוהדברה בתוצרת המשווקת, 

  הכשותית.  בהדברת יחיד שחקןלשמש 

 שלושרידות גופי ריבוי)  ת(בין היתר אילוח, הדבקה ואכלוס הפודקאי, הפצ לשלביוחיים המחזור 

 .אי הסביבה בבית הגידולת ובייהם שוים גורמיםכשותיות, כמו זה של פטריות פתוגיות, מושפע מ

(רטיבות וכחות מים חופשיים על העלים ובית הצמיחה ב יחסיתתאורה, לחות  משטרטמפרטורה, 

התאים ההכרחיים  אחד .הבזיל כשותית של החיים מחזורב שוים שלבים לע משפיעיםהוף) 

 לפרקיהיה רטוב  וףשה הוא(ביטה של בגים וחדירה לרקמה הצמחית)  בכשותית הבזיל להדבקת

תימע הדבקה וכך יבטו  לאבגי הכשותית  כייש לצפות  ,זה תאי ללא. לפחות ארבע שעותזמן של 

  המחלה.  של ההתפשטותו וספים פרטיםשל 

 ותרמ וסחרור האוויר הצבת מאווררים בחממה ) כי2015( כהן יגאל' פרופ"י ע דווח לאחרוה

לא הופיעה גיעות  בשעות החשיכה מאווררים הופעלובחממה בה להפחתת הגיעות בכשותית; 

 קשההייתה גיעות ו סוחרר האווירבה לא ימים לאחר שתילה לעומת חממה  30 - כעד בכשותית כלל 

ת מוריד את הלחות היחסית לעומ סחרור האוויריגאל כהן וצוותו כי  הראובכשותית. ביסוי שערכו 

  . בחממה לא מאווררת הרמת

 בזיל ת(משק דור) הכסת מאווררים לחממ הירדן בבקעתאצל מגדל  הראשוית שערכ תתצפימ

  . המאווררים הכסת יפת בכשותית לעומת הגיעות להגיעואת  הפחיתה מחוממתאורגי 

 הכסת כי מצאת בחממה זו לעומת מהרה עבירה והיחסי הלחות ערכי מדדו זו בתצפית

במהלך הלילה בעוד  90% מ פחות של יחסית לחות על ושמרבחממה  וסחרור האוויר המאווררים

   .)יאיש עדמי –(דויד סילברמן ת היחסית עברה סף זה שבמהרה ללא אוורור הלחו

 ווח פשוטאמצעי אגרוטכי חשוב  הואמאווררים בית הצמיחה על ידי  אוורור: המחקר השערת

לשלבו בממשק כולל לבקרת  יאכדלפיכך,  .הכשותית בקרתהפחתת רטיבות הוף ולכן ללליישום 

  כשותית הריחן.

   

 כממשקהירדן  בקעתב ם כמו מסחרייםבתאיאוורור שוים  יממשק בחית :המחקר מטרת

אוורור (משך זמן, מתי לאוורר, פרוטוקול  גיבוש. כמו כן בכשותית הגיעות להפחתת אפקטיבי

 לחותתאי סביבת הגידול (טמפרטורה, של אחרי פרמטרים  עקבמ ע"ימרווחים בין מות אוורור) 

  .יוד מתאים) באמצעות צהעלים על חופשיים ומים יחסית



  מהלך המחקר ושיטות עבודה

ללא  אחד גמלוןובה  )21.9.16(בתאריך  בחממה בזיל תלש הוב תראשוי תצפית הכה הועמד עד

למעשה בגמלון המאוורר מתבצעת . המאוורר בשעות הלילה והבוקר המוקדמותאוורור וגמלון שי 

המושכים אוויר  איץ') 48טר החלפת האוויר באמצעות שי מאווררים קבועים בקיר החממה (בקו

  .)1(איור  מפתח בצד הגדי

  
  יתן להבחין בקצה המרוחק בזוג המאווררים הקבוע בקיר החממה. .גמלון החממה המאוורר. 1איור 

  

ומדדה  אוגרי תוי טמפרטורה ולחות יחסית (הובואים)חיישים היסוי הוצבו בחלקות וסף ב

בכל גמלון בוצעו טיפולי הדשיה . ס"מ) 70 –ו   )50י הקרקעמהירות האוויר בשי גבהים מעל פ

ערכת במרווחי זמן רמת הגיעות בכשותית הערכת ). 2וריסוס עלוותי בחזרות (טיפולי משה) (איור 

  להתקדמות המחלה (עד כה שלושה מועדים). המתאימים

  
  שרת במגזיום וריסוסי עלווה מפורטים טיפולי המשה הכוללים הדשיה מוע. מפת היסוי. בשרטוט 2איור 

  של מגן ופוגיצידים.



  תוצאות

  גמלון המאוורר אחוזי המחלה מוכים דישון מסחרי סטדרטי במדגימות כי ב תוצאות ראשויות

זאת ועוד, טיפולי המשה היו תוספתיים . )3(איור  לערך לעומת הגמלון שאיו מאוורר 60% -ב

  ).3ה אף יותר (איור לאוורור ורמת המחלה בהם הייתה מוכ

  ר הדגש יהיה שילוב של שהיסוי הוכחי יתוכן היסוי הבא, כאהמשך  בהתאם לתוצאות

   עם ריסוס מופחת לבקרה משולבת של כשותית הריחן. אוורור שוות טכיקות-אגרו

  
ים אותיות שוות מייצגות הבדל  . סיכום חומרת מחלת הכשותית הריחן בתקופת היסוי עד כה.3איור 

  .)student t(עפ"י מבחן  מובהקים בין טיפולים


