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  נפוצה מאד ובעלת טווח (Bank(Polyphagotarsonemus latus)אקרית העיוותי�  

מה שגור� , כ מחלקו התחתו� של העלה"האקריות ניזונות בד.   רחבפונדקאי�

  .כלפי פני� העלה הקשחת קצותיו והסתלסלות, להשתעמותו
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        שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

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

  .  בזיל$ גידול 

  .  פרי$ ז�

  .1/8/2004 –מועד שתילה 

והקירות , הגג כוסה בפוליאתיל�, גידול הבזיל התבצע בבית צמיחה מסוג שרשרת

 שתילי� 24.  0.17*1.33*0.8   במיכלי קלקר 08Mשתילה במצע טו* . ללא כיסוי

  .ר"למ

  .השקיה בטפטו*

  '  מ28 ערוגות באור" 2

  .Polyphagotarsonemus latus  (Cyclamen Mite) אקרית עיוותי�  –פגע נבדק 

במטרה להגביר אילוח וליצור אחידות של הנגיעות פוזרו בשטח קדקודי  צמיחה 

  .באקרית עיוותי� נגועי�

  

  תכשירי� נבדקי�

' ' ' ' מסמסמסמס

 ללללטיפוטיפוטיפוטיפו

ריכוז ריכוז ריכוז ריכוז ////כמותכמותכמותכמות תואריתתואריתתואריתתוארית ש� גנריש� גנריש� גנריש� גנרי ש� מסחריש� מסחריש� מסחריש� מסחרי

 חומר פעילחומר פעילחומר פעילחומר פעיל

  + ורטימק   1

 נימגרד

Abamectin 

Neem oil 

  תרכיז מתחלב

 שטח

 'ל/' ג18  

 'ל/' ג250 תרכיז מתחלב Diafenthiuron 250פגסוס  2

 'ל/' ג19.2 תרכיז מתחלב Eamaectin benzoate פרוקליי� 3

 'ל/' ג700 זליתרחי* נו גופרית מינרלית הליוגופרית   4

    היקש 5

  

ע� ,  פומיות3רובה בעל , במרסס דגניה חשמלי, 30/8/04 $ ריסוס הצמחי� בוצע ב

  .דיזות קרמיות ורודות

  .דונ�/' ל20כל טיפול רוסס לפי נפח תרסיס של 

  מינוני�

  'ד/ק" סמ75  $ ורטימק 

  'ד/ק" סמ100  $  250פגסוס 

  'ד/ק " סמ50 –פרוקליי� 

  .1% –הליוגופרית 

  ). חלקות20כ "סה(,  חזרות4 $ ב, במבנה בלוקי� באקראי',  מ5.3כל חלקה באור" 



  .ערוגות הביניי� לא רוססו

  

  הערכת נגיעות

  . צמחי� מכל חלקה10,  בוצעה דגימה בשמונה חלקות. ספירת אפס  – 30/8/04

  .אקריות לעלה' נספרו מס,  עלי�20בכל חלקה נבדקו   –   5/9/04

  .אקריות לעלה' נספרו מס,  עלי�20בכל חלקה נבדקו .    1  –   9/9/04

  .מספר צמחי� המראי� נזק בכל חלקה     .2

  

  

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  . בוצעה ספירת אפס) 30/8/04(ביו� הריסוס  

  . אקריות לעלה8.6,  רמת נגיעות זהה בכל החלקות

  . בוצעה ספירת אקריות5/9/04 $ ב

  

        04/04/04/04/9/9/9/95555/ספירת נגיעות ספירת נגיעות ספירת נגיעות ספירת נגיעות : : : : 2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

מס עלי� ע� מס עלי� ע� מס עלי� ע� מס עלי� ע�  

 ****ממוצעממוצעממוצעממוצע   אקריותאקריותאקריותאקריות

    $$$$20202020אקריות לאקריות לאקריות לאקריות ל' ' ' ' מסמסמסמס

 עלי�עלי�עלי�עלי�

  + ורטימק  

 נימגרד

 11.75  אב  5.2 אב

 0.25  ב 0.25 ב 250פגסוס 

 0  ב  0 ב פרוקליי�

 0  ב 0 ב הליוגופרית  

 24.5  א 9.2 א      היקש

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

  

        04/04/04/04/9/9/9/99999/ספירת נגיעות ספירת נגיעות ספירת נגיעות ספירת נגיעות : : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

מס עלי� ע� מס עלי� ע� מס עלי� ע� מס עלי� ע�  
 * ממוצעממוצעממוצעממוצע   אקריותאקריותאקריותאקריות

        אקריותאקריותאקריותאקריות' ' ' ' מסמסמסמס
  עלי� עלי� עלי� עלי�$$$$20202020לללל

צמחי� צמחי� צמחי� צמחי� ' ' ' ' מסמסמסמס
        נגועי� לחלקהנגועי� לחלקהנגועי� לחלקהנגועי� לחלקה

  + ורטימק  

 נימגרד

  23.25  אב 27.25  אב  10.0  ב

  6.20  ב 0.5  ב 0.5  ג 250פגסוס 

  8.70  ב 3.75  ב  3.0  בג פרוקליי�

  6.20  ב 1.50  ב 0.5  ג הליוגופרית  

  78.0  א 105.2 א  17.75  א  היקש

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



  

        סכו�סכו�סכו�סכו�

, 250החומרי� היעילי� ביותר להדברת אקרית העיוותי�  בבזיל היו פגסוס 

פרית  ה� מבחינת מספר העלי� הנגועי� וכ� במספר האקריות פרוקליי�  והליוגו

  .הממוצע לעלה

א" לא ,  לעומת הביקורת, נימגרד השיג הדברה מסוימת+שימוש בורטימק

  .מושלמת

  




