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  בפלפל  Meloidogyne incognitaהדברת מטודת העפצים 

  בעזרת תכשירים לחיטוי קרקע ומטוצידים
  

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

  , משרד החקלאות רותים להגת הצומחיהש - ד"ר ייבגי קוזדויי 

  דןמו"פ בקעת היר - אחיעם מאיר, זיוה גלעדזיו קליימן,  לביץ, יפאפרים צ

  מועצת הצמחים - אורי אדלר

  מושב תומר -  זכריה משה

  

  תקציר

עוה ה אהי 2015/16 תעו .פלפללגם בייהם  ,גידולים שוים בארץמסבות זק רב למטודות יוצרות עפצים 

  לבחית התמודדות עם מטודת העפצים בפלפל בבקעת הירדן.  -זה שלישית לביצוע מחקר ה

   :מטרת המחקר

  .בתאי בקעת הירדןבפלפל הדברת מטודת העפצים עם תמודדות הל םדרכי בחית

 מתמורימיץ+מתמור,  ,מתמור+אגרוצלוןבתכשירים שלושה טיפולי חיטוי ראשיים במסגרת היסוי בוצעו 

         ;ריסוסי עלווה במגן. 3 ;. ביום2 ;טרוויגו .1: בהשוואה לביקורת משה וחמישה טיפולי  ;בלבד (ביקורות)

  .(מכתשים) GK. 5 ;מיוים) 2(ידט וי .4

  :תוצאות

יעילות ההדברה של  .ה מאודיעילהייתה תכשיר אגרוצלון בדברה הה ,על פי היבול שקטף ואידקס העפצים

 GK(שה המאך טובה מהביקורת. הוספת טיפולי  ,אגרוצלוןהתכשיר של יעילות התכשיר ימיץ פחותה מה

תו במחצית ימו לירידה באידקס העפצים. טיפולי המשה האחרים, שבמחצית השייה של העוה תר ט)ידיוהו

   הראשוה של העוה  לא תרמו ליעילות ההדברה.

  

  

  מבוא

 זק רב למטודות יוצרות עפצים ים בארץמסבותאבבקעת הירדן הו. גידול הפלפל פלפלהגם בהם ו ,גידולים שו 

שטחים מתוך  .דום בקרקע מקומית 4000-כהוא  ידולגהמקומי. היקף השוק לעיקרי המיועד ליצוא והגידול ה

. Meloidogyne incognita :עפציםהדום מצאו גועים (ברמות שוות) במטודה יוצרת  1500-כאלה 

  :ההתמודדות עם המזיק כוללת שימוש איטסיבי בתכשירי חיטוי קרקע ספציפיים

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

  .עשבים ומחלות

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

  תכשיר מתמור. ב ולובילכן אין צורך בשו ,היקרקע ועשבי

כתכשיר לחיטוי קרקע בגידולים מסוימים לשמש  קיבל רישוי(ימיץ)   Mcw-2התכשיר בשה האחרוה. 3

  סמ"ק/ד'.  800במיון של 

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

שהן  זקמקטיים את הובמטודות מעותית גיעות מש יםתיפחמ ,ואגרוצלוןל'/ד')   40 של (גם במיון מוך

  בדק בפלפל בבקעת הירדן. שלאחר  ,יעיל בהפחתת הגיעותתכשיר הימיץ מצא . גם סבותמ
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מתחדשת הגיעות זו  ממושכתבתקופת גידול ומצא כי  ,חודשים 11-10-אורך כגידול הפלפל בבקעת הירדן 

מת רמאוד את ה עלפוגע קשות בפוטציאל היבול ומ הזדבר  .בשכבת הקרקע שבה מצאת מערכת השורשים

טיפולי משה שיפור יעילות ההדברה בעזרת זה יסיון ל מחקרב עשה ,ךכפילגיעות לקראת העוה הבאה. ה

  ו:כאו במהלהגידול המיושמים לפי  ,משלוש קבוצות

  ), ביוגרדויידט ,(ביוםלקטילת מטודות  מטוצידים .1

  )GK ,זבל עוף, גופרת אמון(קון,  המטוד מעכבי התפתחותתכשירים . 2

(ריסוס הזה עלוותי,  שמטרתם לסייע לצמח להתמודד עם הזק שגרם לשורשים . תכשירים מעודדי צמיחה3 

   חומצות הומיות)  טרוויגו,

   .זים סבילים לוכחות מטודותחברות הזרעים בודקות אפשרות לייצר   ,במקביל

יש  ,אי לכךש. ומילשם ייתכיום שתכשירים להוציא משימוש בתכשירים מאיימת  הרביזיה ,חשוב לזכור

כוללית -במהלך עות הגידול, שיהוו חלק מהתמודדות הוליסטיתחלופיים יישום תכשירים  תבחילחשיבות 

  להדברה.

  ן.בתאי בקעת הירדבגידול פלפל הדברת מטודת העפצים עם התמודדות ל םדרכי בחית המחקר:ת מטר

  

  

  עבודההמהלך המחקר ושיטות 

של בוצעה בדיקה חזותית צוע טיפול סיטציה (מתמור לקטילת הצמחים), יסוף עוה ולפי בב - ספירת אפס    

ירוק  - 1, כאשר 10עד  1דורגה בסולם של צמחים ההערכת הצהבת  .וכחות מטודות אפייתהמ ,עליםהצהבת 

ות הייתה אחידה . הגיעמ' משי צדי הערוגה) 12ערוגה (כל הפעמים לאורך  6וגדרה רמת צבע הצהוב.  -  10- ו

  ).5.5ממוצע השטח בכל השטח (

  .6/8/15 :שתילההמועד  ;קרקע מקומיתבדל בבית רשת וגהפלפל מזן גלעד, 

  

  טיפולים ראשיים:

  15/7/15 אריךב ;ל'/ד' 40סודיום -םאמת - ביקורת. 1

  24/7/15 תאריךבל'/ד'  20+ אגרוצלון  15/7/15 תאריךבל'/ד'  40ם סודיום אמת. 2

   29/7/15 תאריךב סמ"ק לדום)  +800ימיץ ( 15/7/15 תאריךב ל'/ד' 40יום ם סודא. מת3
  .מ' 70ארבע  ערוגות לטיפול, כל ערוגה 

  

  טיפולי משה (חזרו בכל טיפול ראשי)

  ללא טיפול משה - ביקורת .1

,  11/11/15 :יםתאריכבלהגמעה ק"ג/ד'  2+  12/10/15 ,3/8/15 :םתאריכיב ק"ג/ד' להגמעה 4 - . ביום 2

16/12/15 ,17/1/16  

, 18/11/15, 2/11/15, 20/10/15, 27/9/15, 17/9/15, 8/9/15בתאריכים:  MAN max 1% -  ריסוסי עלווה. 3

2/12/15 ,16/12/15 ,5/1/16 ,2/2/16 ,16/2/16 ,16/3/16   

  15/10/15, 24/9/15, 15/9, 12/8/15 בתאריכים: סמ"ק/ד' להגמעה 600 . טרוויגו4

5. GK -  ם 1000 -מכתשיםימיץחיטוי ראשי בעל  :סמ"ק לדו :27/10/15, 14/10/15, 30/9/15 בתאריכים ,

11/11/15  

  16/9/15, 2/9/15 ,19/8/15, 5/8/15על ביקורת  

בוצע חיטוי  הןבשבערוגות  ובוצע ;19/4/16, 30/3/16, 1/3/16,  11/2/16 בתאריכים: הגמעות 4 -/ד' 'ל 1ויידט . 6

  .באגרוצלון ובימיץ
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         בוצע חיטוי  ןבהשבערוגות  ובוצע ;19/4/16, 30/3/16, 1/3/16 , 11/2/16 בתאריכים: הגמעות 4 -/ד' 'ל 2ויידט . 7

  .באגרוצלון ובימיץ

  

  לבדיקה: מדדים

  קטיפים 16שקילת פירות בכל קטיף; סה"כ  -יבול . 1

,  2015דצמבר  , במועדים:הגת הצומחרותים לישמהגיעות ע"י ד"ר יבגי קוזודוי אידקס . בדיקות מעבדה ל2

  .2016יוי ו 2016 סמר

  צהוב. - 10- וירוק  -  1, כאשר 10עד  1בסולם דרגות של . הערכת הצהבת צמחים 3

  

  תוצאות

   . יבול1

  .היבול שקל לפי הטיפולים .26/5/16ועד  11/11/15החל מתאריך קטיפים  16בוצעו  במהלך העוה

 1בטבלה  .והמשיים לא מצאה איטראקציה בין הגורמים הראשייםו ,כל היבולגורמי של סך -בוצע יתוח דו

חיטוי באגרוצלון היב יבול גבוה , ועולה כי הוהמשיים תוצאות היבול של הגורמים הראשיים מוצגותשלהלן 

בול הייה גבוה במובהק מחלקות המטופלות בימיץ הביבול ה .היבול בחלקות הימיץ והביקורתלעומת במובהק 

  ).1(טבלה  לא מצאה השפעה של טיפולי המשה על פוטציאל היבולחלקות הביקורת. ב

  

  סך כל היבול בטון לדום מחלקות היסוי  .1טבלה 

  יבול ט'/ד'  גורם ראשי -טיפול 
  C 6.0  ם סודיום)אביקורת (מת

  A 7.9  סודיום ם אמת + אגרוצלון
    B 6.9ימיץ + מתאם סודיום

  יגורם מש -טיפול 
  A 6.8  היקש
  A 6.9   ביום

  A 6.8  ריסוסי עלווה
  A 7.2   טרוויגו

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

חיטוי (אגרוצלון הטיפולי פי בוצע יתוח סטטיסטי של היבול ל ,טיפולי חיטוי קרקע מוד את יעילותאלכדי 

) 'ט'/ד 7.7( יבול גבוה יותר היבובאגרוצלון חלקות שטופלו היתוח זה מצביע כי  .וימיץ) בהשוואה לביקורת

ט'/ד')  6.9ימיץ (מחלקה המטופלת בשהתקבל יבול ההבדל מובהק סטטיסטית. , ט'/ד') 5.8( מחלקות הביקורת

ל לא בכל מקרה ההבדו ,מחלקות הביקורתשהתקבל יבול הגבוה מאך  ,היה מוך מחלקות שטופלו באגרוצלון

  .)1איור (סטטיסטית  היה מובהק
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  ביקורתובראשיים הטיפולים התקבל ב/מ"ר) שגיבול (ק"הסה"כ  .1איור 

  .5%*אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 

  

 עולהאיור זה מביקורת. ה לעומתטיפולים הראשיים בחלקות השקטף  מצטברהיבול הצג פוטציאל ומ 2איור ב

  במהלך העוה.אז הוא הולך וגדל ומ ,בחודש יוארכבר בא לידי ביטוי טיפולי התכשירים לביקורת הפער בין כי 

    ס.מחודש מר יכרתהפחיתה ביבול בטיפול הימיץ 

  

  ביקורתה ומתיבול מצטבר  (ק"ג/מ"ר) לע .2איור 

  .5%*אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 

  

     פלפל בשורשיעפצים אידקס  -עבדה בדיקות מ. 3

במעבדת ע"י ד"ר יבגי קוזדוי שורשים של צמחי פלפל, אחד מכל חזרה, לבדיקת גיעות  ובמהלך העוה הועבר

 שיפלפל בעפצים בצמחים מהשורשי של גיעות הרמת בהשוואת מטודות של השירותים להגת הצומח. 

   .)3(איור מצא מתאם לפוטציאל היבול  ,ביקורתהעומת וימיץ) ל אגרוצלון(תכשירי חיטוי הקרקע 

כלומר לאחר כבר בחודש דצמבר,  והצהבת עלים אופייית לגיעות במטודה, ראכמו  ,סימפטומים ראשויים

רמת גיעות    ימיץבמצאה בחלקות המטופלות  ,בבדיקות שמסרו בחודש דצמבר .חודשים מחיטוי הקרקע 4 -כ

מוכה בצורה הייתה אגרוצלון הגיעות בטיפול הפולי הביקורת. רמת קת מרמת הגיעות בטימוכה בצורה מובה
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באידקס  ימיץ. בדיגום של חודש פברואר חלה ירידהה טיפולבצמחים הגיעות של שורשי המובהקת מרמת 

ום האחרון אגרוצלון היה מוך במובהק מהביקורת. בדיגבבדיגום זה אידקס עפצים בטיפול  .עפצים בביקורת

  ). 3(איור  יה באידקס עפציםיחלה שוב על

  

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

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

ירידה מובהקת באידקס  דקס עפצים.בדקה השפעתם על איבמטרה להעריך את תרומת תכשירי המשה 

  ).2בחלקות ביקורת (טבלה  3.5לעומת  GK: 1.75יתן התכשיר  ןבהשבחלקות רק עפצים  צפתה 

  GKעפצים בטיפולי האידקס  .2טבלה 

  5-1אידקס עפצים   טיפול

  יוי  דצמבר

  ב 1.7  ב GK  0.66 ביקורת+

  ב 1.75  אב  GK  1.75ימיץ+

  א 3.5  א 3.1  )ם סודיוםאביקורת (מת

  ב 1.75  ב   1.0ימיץ

  

ירידה  הייתהל'/ד')  2גבוה (הבשליש השי של העוה במיון ויידט  בחלקות שטופלו בתכשירכי  הרא ,כמו כן

  בחודש דצמבר.שבוצעו בבדיקות  0.75-מ 0- באידקס עפצים בחודש מאי ל

  

  של צמחי פלפל . הערכת הצהבות4

הערכות שלוש במהלך העוה בוצעו  .גם בהצהבת הוף , כאמור,ות מתבטאתגיעות שורשי צמח הפלפל במטוד

) 4איור יתן לראות מתאם בין רמת ההצהבות (. 24/5/16, 20/3/16, 1/12/15 :בתאריכיםצבע וף הצמחים 

  .)1איור (יבול הרמות ל) ו3גיעות (איור הלאידקס 
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  צהוב) -  10ק; ירו - 1(ירוק או  הערכה חזותית לצבע צהוב. 4איור 

  .5%אותיות שוות מורות על הבדל מובהק ברמה של 

  

  

   כום ודיוןיס

יעילות ההדברה של  .מצא יעיל בהדברת המטודההדברת מטודת העפצים ללחיטוי קרקע ואגרוצלון התכשיר 

גם דברה התבטאה יעילות הה. אגרוצלוןהתכשיר תכשיר חיטוי הקרקע ימיץ מוכה מעט מיעילות ההדברה של 

ט'/ד'),  5.8) מחלקות הביקורת ('ט'/ד 7.7יבול גבוה יותר ( החלקות שטופלו באגרוצלון היבובפוטציאל היבול. 

ט'/ד') היה מוך מחלקות שטופלו  6.9חלקה המטופלת בימיץ (שהתקבל בהבדל מובהק סטטיסטית. היבול 

ול לרמת הגיעות בעפצים כפי שמבוטא  חלקות הביקורת. מצא מתאם בין רמות היבביבול הבאגרוצלון וגבוה מ

  באידקס עפצים.

  התפתחות): מעכביאו  קוטלי מטודות ( מטוצידים השפעת  טיפולי

בהתאם ליכולת התועה של בקרקע, ס"מ  40-30חיטוי הקרקע גורם לקטילה של המטודות בעומק של 

ודות מעומק הקרקע לכיוון מערכת  חודשים מתחילה דידה של מט 4-3למד כי לאחר עברו שים מהתכשיר. 

    .השי של העוה המטוצידים בחלקבכון יותר לטפל כי לכן ראה לו ו ,השורשים

  יעילות ההדברה.תרמו ללא יואר) חודש שתילה ועד ה(מ בחלק הראשון של העוה  ו שית ביוםטיפולי  

בכווה ל הדרישה לימי המתה עד קטיף. שבתווית) ל בהתאם( יתים בתחילת העוההויידט טיפולי  -דט ויי

 ויידטבדקו מתן  ,השי של העוה לאזור מערכת השורשים המטודות בחלקהעליית ל אוריה שילבדוק את הת

 שבה יתן  ,של העוה ללא התחשבות בימי המתה במטרה לבחון את הרעיון שהוצג. בעוה זו יההשי תחצימב

קודמת הבעוה  התקבלמה שלא  ,תרומה לירידה באידקס העפצים תהרא ,ד')ל'/ 2מאוחר במיון גבוה (ויידט 

  יתן בתחילת העוה.הויידט בה טיפול ש

עליית של עיתוי הכון  ההואם זמחדש לחשוב לכן יש ו ,ההשפעה על אידקס עפצים לא התבטאה בתוספת יבול

יש  ,יבולהלראות השפעה על פוטציאל שכדי ים. ייתכן מספק ואם המיון ותדירות הטיפולים היוהמטודות 

  להקדים את מתן הטיפול.
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GK – טיפולי GK הו בתחילת העויתמוך  ,ש דקס עפציםה גם בטיפולי הביקורתשמרו על איעד סוף העו ,

במטרה  ,ת לגבי מועדים, מיוים ומרווחים של יישום התכשירמחודשבה יגם במקרה זה מתחייבת חש לכן

  ה ביבול.יבעליגם תבטא יש ךכ ,ל ההדברהלשפר את פוטציא

  צימוח.את הטיפולי המשה האחרים שיתו במטרה לשפר לא התקבלה תמורה מבתאי היסוי 

  

  קודות להמשך בדיקה

עיתוי המיון, ה לשמחייב בדיקה מחודשת הדבר  .חיטויהתכשירי לוסף  יםבחית יעילות שילוב מטוציד .1

 ר יעילות ההדברה.ופילש , כך שיתרמורווח מתן התכשירומ

אמורים לעודד ה ,(בחו בתצפית בעוה זו)כמו ביוגרד וחומצות הומית  ,תכשירים וספיםיש מקום לבחון  .2

 להתגבר על פגיעת המטודות. במטרה מערכת שורשים של צימוח 

ת קליטה לסייע לצמח להתמודד עם בעיוכדי (מגן+ברזל)  לריסוס עלוותי תכשירים וספיםבחית יעילות  .3

 ובעות מוכחות עפצים על השורשים.ה

 

  

   התודהבעת 

  אומיםיסבלות בתהפעולה וההמגדל שבחלקתו בוצע היסוי, על שיתוף  ,לזכריה משה

, עופר וחמי מ"גדות" ";מכתשים -אדמה מ"ליאור ישראלי , "סמבורגלוכמ"אבידע  :ציגי חברות ההדברהל

  אספקת אגרוצלון - , חברת "אפעל" יום"-שריד "ביוגת", דויד - , ירון יוטל "דשןחוזי "כצ"ט"

 קק"ל על השתתפותם במימון היסוי למועצת הצמחים ול


