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  .מ"שה,  משרד החקלאות–שמעו� ביטו� 

  .פ בקעת הירד�" מו– אחיע� מאיר 
 .  פקח מזיקי�–  אלי אביטל 

        

        

 מבואמבואמבואמבוא

  מהווה  גידול מרכזי והכרחי בסל המיני� המוצעי� Alluim schoenopransumהעירית 

  .למכירה

דלי� לייצא עירית בעיקר בגלל נזקי� קשי� של בשני� האחרונות מתקשי� המג

 Frankliniella)(תריפס הפרחי� המערבי .  הכספת עלי� הנגרמי� ממציצות תריפס

occidentalis  ותריפס הטבק  (Thrips tabaci)  הינ� מזיקי� עיקריי� בגידול העירית  .  

  

        שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

   .פ בקעת הירד�" מו� הניסוי בוצע בתחנת צבי

  .  פארגו� ז�.    עירית� גידול 

  .15/5/2004 –מועד שתילה 

  .  צל50%גג וקירות מחופי� ברשת שחורה  . גידול העירית התבצע בבית צמיחה

 שתילי� 60.  0.17*1.33*0.8במיכלי קלקר  ,   לחקלאות2שתילה במצע פרלייט 

  .ר"למ

  .השקיה בטפטו,

  . מטר28כל ערוגה באור- ,  ערוגות4

                                    Frankliniella occidentalis)(פרחי� המערבי תריפס ה –פגע נבדק 

    (Thrips tabaci)  ותריפס הטבק 

  .   בוצע קציר העירית בכל השטח27/10/04

  . רמת הנגיעות בתריפס, ספירת אפס.  1   �  8/11/04

  העירית בגובה ממוצע  (.בוצע ריסוס התכשירי� המיועדי� לבדיקה.  2                    

  )מ" ס15�10של                          
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חזור לאתר מו"פ הבקעה



        תאור התכשירי� הנבדקי�תאור התכשירי� הנבדקי�תאור התכשירי� הנבדקי�תאור התכשירי� הנבדקי�:  :  :  :  1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

' ' ' ' מסמסמסמס

 טיפולטיפולטיפולטיפול
 תואריתתואריתתואריתתוארית ש� גנריש� גנריש� גנריש� גנרי ש� מסחריש� מסחריש� מסחריש� מסחרי

ריכוז ריכוז ריכוז ריכוז ////כמותכמותכמותכמות

 חומר פעילחומר פעילחומר פעילחומר פעיל

  תרכיז מתחלב Carbosulfan מרשל 1

  + ורטימק   2

 נימגרד

Abamectin 

Neem oil 

  תרכיז מתחלב

 שמ� ני�

 'ל/' ג18  

טרייסר סופר  3

 90שטח +

Spinosad ,ל/' ג240 תרכיז רחי' 

  פרוקליי�  4

 נימגארד +

Emamectin 

benzoate 

 'ל/' ג19.2 תרכיז מתחלב

       היקש  5

  

 3בעל , רובה ע� מוט, במרסס דגניה חשמלי, 8/11/04 � ריסוס הצמחי� בוצע ב

  .ע� דיזות קרמיות ורודות, פומיות עגולות

  .דונ�/' ל20 נפח תרסיס של כל טיפול רוסס לפי

  

  מינוני�

  .'ד/ק" סמ250 –מרשל  .1

 . נימגרד1%+ ' ד/ק" סמ75ורטימק  .2

 .90 שטח 1%+ ' ד/ק" סמ40טרייסר סופר  .3

  . נימגרד1%+  ' ד/ק" סמ60פרוקליי�    .4

  . חזרות4 � ב, במבנה בלוקי� באקראי',  מ4.2כל חלקה באור- 

  

  הערכת נגיעות

 גושי עירית בכל 4  � י ניעור גושי צמחי עירית "נוכחות תריפסי� בצמחי� נקבעה ע

  . נספרו בוגרי� וזחלי� בכל ניעור, הניעור בוצע על נייר לב�, חלקה נדגמו באקראי

  . בוצעה בכל החלקות.   ספירת אפס– 8/11/04

  .בוצעה בכל החלקות,    ספירת ביניי� –11/11/04

  .בוצעה בכל החלקות,   ספירה סופית– 15/11/04

להערכת נגיעות בכתמי  עלי� 20מכל חלקה נדגמו ,   החלקה נקצרה�  16/11/04 

  . כס,

        

  
  



        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

אי� , יתה דומהיכמות התריפסי� בכל החלקות ה,  בוצעה ספירת אפס8/11/04� ב

  )2טבלה. (הבדל מובהק בי� החלקות

        

        )  )  )  )  04/04/04/04/11/11/11/118888/    ����ספירת אפסספירת אפסספירת אפסספירת אפס((((, , , , מספר תריפסי� לגוש עירית לפני בצוע ריסוסי�מספר תריפסי� לגוש עירית לפני בצוע ריסוסי�מספר תריפסי� לגוש עירית לפני בצוע ריסוסי�מספר תריפסי� לגוש עירית לפני בצוע ריסוסי�:  :  :  :  2222טבלה טבלה טבלה טבלה 
        ממוצע של ארבע חזרותממוצע של ארבע חזרותממוצע של ארבע חזרותממוצע של ארבע חזרות                                                                
  

    *))))ממוצעממוצעממוצעממוצע((((מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש 

 בוגרבוגרבוגרבוגר זחלזחלזחלזחל
   א5.25   א3.6  מרשל 1

  א2.35  א1.6 נימגרד+ ורטימק   2

  א3.35  א3.75 טרייסר סופר 3

  א2.25  א1.25 נימגרד+פרוקליי�  4

  א4.6  א5.5  היקש  5

� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי *
p<0.05י "ניתוח שונות עפ בTukey -Kramer .  

  
  
בכל , כמות התריפסי� הושפעה מהטיפולי�,   בוצעה ספירת ביניי�11/11/04� ב

.  החלקות המטופלות היו תריפסי� ברמה נמוכה יותר מאשר בחלקות ההיקש

  )3טבלה . (הבדל מובהק בי� החלקות

  

        .... ספירת ביניי� ספירת ביניי� ספירת ביניי� ספירת ביניי�––––    04/04/04/04/11/11/11/1111111111/, , , , פולי� על מספר תריפסי� לגושפולי� על מספר תריפסי� לגושפולי� על מספר תריפסי� לגושפולי� על מספר תריפסי� לגושהשפעת הטיהשפעת הטיהשפעת הטיהשפעת הטי: : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 
  

   ) *) *) *) *ממוצעממוצעממוצעממוצע((((מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש 

 בוגרבוגרבוגרבוגר זחלזחלזחלזחל
  א0.25  א1.0 מרשל 1

  א0.25  א0.6 נימגרד+ ורטימק   2

  א0.37  א0.6 טרייסר סופר 3

  א0.16  א3.5 נימגרד+פרוקליי�  4

 בבבב 2.75 בבבב 26.2  היקש  5

דה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיות שונות באותה עמו *
p<0.05י "ניתוח שונות עפ בTukey -Kramer .  

  
  

בכל , כמות התריפסי� הושפעה מהטיפולי�,   בוצעה ספירה סופית15/11/04� ב

.  החלקות המטופלות היו תריפסי� ברמה נמוכה יותר מאשר בחלקות ההיקש

  .)4טבלה (הבדל מובהק בי� החלקות 

  

  

  

  



  

            04/04/04/04/11/11/11/1115151515/, , , , השפעת הטיפולי� על מספר תריפסי� לגושהשפעת הטיפולי� על מספר תריפסי� לגושהשפעת הטיפולי� על מספר תריפסי� לגושהשפעת הטיפולי� על מספר תריפסי� לגוש: : : : 4444טבלה טבלה טבלה טבלה 
  

   ) *) *) *) *ממוצעממוצעממוצעממוצע((((מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש מספר תריפס לגוש 

 בוגרבוגרבוגרבוגר זחלזחלזחלזחל
   א0.12   א0.75 מרשל 1

   א0.37   א0.25 נימגרד+ ורטימק   2

   א0.12   א0.35 טרייסר סופר 3

   א0.12   א1.5 נימגרד+פרוקליי�  4

 בבבב  3.40 בבבב 36.35   היקש  5

ת שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיו *
p<0.05    י "ניתוח שונות עפ בTukey -Kramer .  

  

 עלי� ובוצעה הערכה 20מכל חלקה נדגמו ,   בוצע קציר של החלקה16/11/04� ב

  .רמה גבוהה של כתמי כס,� 3,  ללא כתמי כס,�0, לכמות כתמי הכס, לעלה

' מס*3+העלי�' מס*2+העלי�' מס*1+העלי�' מס*0= (אינדקס כתמי כס,

  .כ מספר עלי� נדגמי� לחלקה"סה)/העלי�

ההבדל , אינדקס כתמי כס, בחלקות המטופלות נמו- יותר מאשר בחלקות ההיקש

  )5טבלה . (בי� החלקות המטופלות לחלקות ההיקש מובהק

  

    ,04/1116/השפעת הטיפולי� על רמת הנגיעות בכתמי כס, : 5טבלה 

  

 ****אינדקס  כתמי כס, אינדקס  כתמי כס, אינדקס  כתמי כס, אינדקס  כתמי כס,   

    א1.31 מרשל 1

   א0.72 נימגרד+ ורטימק   2

   א1.15 טרייסר סופר 3

   א0.54 נימגרד+פרוקליי�  4

  בבבב 2.18  היקש  5

    אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  *
   p<0.05י "ניתוח שונות עפ בTukey -Kramer .  
  
  

        סכו�סכו�סכו�סכו�

  .כל תכשירי ההדברה שנבחנו להדברת תריפס בעירית נמצאו יעילי� .1

התכשירי� נמצאו יעילי� להדברת זחלי� ובוגרי� של אוכלוסיית התריפסי�  .2

 .שהייתה בשטח

נמצא מתא� חיובי בי� רמת הנגיעות בתריפסי� לבי� אינדקס כתמי הכס,  .3

  .בצמחי העירית

   

  




