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   מ" שה– משרד החקלאות – דויד סילברמ�, שמעו� ביטו�
   פ בקעת הירד�" מו–אחיע� מאיר  ,זיוה גלעד

  

        מבואמבואמבואמבוא
  

תריפס בודד בגוש . תריפסי� התוקפי� צמחי בעירית גורמי� לנזק כלכלי משמעותי

עובדה זו מצריכה הפעלת ממשק . זק הפוסל אותו לשיווקעירית מספיק לגרו� לנ

הדברה המבוסס על טיפולי מניעה ממועד הקציר ועד לסמו! לקציר הבא תו! 

  .התחשבות בנתוני התפוגה של התכשירי�

פיתוח רשתות חדישות לצמצו� חדירת תריפסי� מהווה אתגר והכרח על רקע 

ליני� ובעיות של שאריות המיגוו� המצומצ� של תכשירי הדברה המורשי� בתב

קיימות מגבלות בשימוש בחומרי� מסוימי� בגלל דרישות , כמו כ�. במוצר הסופי

  .ל"שווקי היעד בחו

תרומת רשת חדישה המפותחת פ בקעת הירד� "נבחנו במו  2001#2005בשני� 

כל זאת , למבנהלצמצו� חדירות תריפסי� מטאור # י מפעל קליימ�"ומיוצרת ע

  .ליתאנטי וירוס הקונבנציונבהשוואה לרשת הא

יעילה יותר מרשת – SpiderNet  רשתטרי� ונמצא כי במהל! השני� נבחנו מספר פרמ

תרומת רשתות נבחנה  2006 באביב . אנטי וירוס לצמצו� חדירת תריפסי� למבנה

  .  סיב ביונטי לב� המקרי� אור באור! גל הדוחה תריפסי�שהוס% לה� ספידרנט 

        

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

        

דלת ' ,   מ6וברוחב '  מ12 באור!  מנהרה כל , , , , מנהרות עבירותתות נבחנו ככסוי להרש

  .0.17*0.8*1.33 במיכלי  קלקר 08Mמצע הגידול  טו% ,  כפולה בכניסה לכל מבנה

  . ר" גושי שתילי� למ60.    מושב תדהר# משתלת השתיל, ז� פראגו,  4/4/06שתילה 

  :המבני� כוסו ברשתות לפי הטיפולי�

  9, 5, 1  מבני�                                   ).   מש50(  וירוס  אנטי .1

   7, 6, 2מבני�                                                 .ספיידרנט רגיל  .2

 .8, 4, 3     מבני�  . +)ספידרנט (ספיידר נט משולב ע� ביונט .3

 "מטאור# קליימ�"הרשתות מתוצרת חברת 
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  ) ימי�21.  (  לא בוצעו ריסוסי� בחלקת הניסוי23/4/06עד מיו� השתילה 

הריסוסי� בוצעו במרסס מפוח . 1בהמש! בוצעו ריסוסי� המפורטי� בטבלה 

  .מוטורי

  

         פרוט טיפולי ריסוס במהל! הניסוי פרוט טיפולי ריסוס במהל! הניסוי פרוט טיפולי ריסוס במהל! הניסוי פרוט טיפולי ריסוס במהל! הניסוי::::1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

        מבני�מבני�מבני�מבני�        תכשיר ההדברהתכשיר ההדברהתכשיר ההדברהתכשיר ההדברה        תארי!תארי!תארי!תארי!

    0.2%) ריסוס צמחי� במגשי�(מרשל   4/4/06

  1#9  'ד/ק"מ ס60פרוקליי�     23/4/06

  1#9  1%נימגארד + 'ד/ק" סמ60פרוקליי�     2/5/06

  1#9  1%נימגארד + 'ד/ק" סמ60פרוקליי�     9/5/06

     14/5/06  #  קציר 

  

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

וני�                  תי  אוגר  נ" באופ� רצי% עי� טמפרטורה במבנהבמהל! הניסוי נמדדה 

 בכל שלושת במבני� במהל! יו�  מוצגות הטמפרטורה1באיור ,  HOBO-proמסוג  

 הייתה + מפרטורה שנמדדה במבנה ספיידרנטט ה,בנקודות השיאנראה כי  . אחד

  .צ" מ#2#4נמוכה ב

  

        . . . .  במהל! שעות היו� במהל! שעות היו� במהל! שעות היו� במהל! שעות היו�####    06/06/06/06/4/4/4/426262626/נתוני טמפרטורה נתוני טמפרטורה נתוני טמפרטורה נתוני טמפרטורה :  :  :  :  1111איור איור איור איור 
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 גושי� בכל 10י נעור " בוצעה  ספירת נוכחות תריפסי�   ע10/5/06 #   ו23/4/06 # ב

מספר בוגרי�  ,  אחוז גושי� נגועי�#  מוצגות תוצאות הניטור #3  ו2 בטבלה .מבנה

רשתות ספיידרנט  נמצאו יעילות באופ� בולט .   מספר זחלי� למבנהולמבנה 

  .י וירוסבצמצו� חדירת תריפסי� דרכ� בהשוואה לרשתות אנט

  

            למבנהלמבנהלמבנהלמבנה ממוצע  ממוצע  ממוצע  ממוצע ––––גושי עירית  ע� תריפסי�  גושי עירית  ע� תריפסי�  גושי עירית  ע� תריפסי�  גושי עירית  ע� תריפסי�  :  % :  % :  % :  % 2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

        רשתרשתרשתרשת         גושי� ע� תריפס גושי� ע� תריפס גושי� ע� תריפס גושי� ע� תריפס%%%%

23232323/4/4/4/4/06/06/06/06        10101010/5/5/5/5/06/06/06/06        

    A 86.7  A 96.6  אנטי וירוס

   AB56.7  A 73.3  ספיידרנט

  B 23.3  B 20.0  ++++ספיידרנט 

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

  

        בממוצע למבנהבממוצע למבנהבממוצע למבנהבממוצע למבנהמספר בוגרי� וזחלי� מספר בוגרי� וזחלי� מספר בוגרי� וזחלי� מספר בוגרי� וזחלי� : : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

                ))))ממצוע למבנהממצוע למבנהממצוע למבנהממצוע למבנה((((זחלי�  זחלי�  זחלי�  זחלי�  ' ' ' ' מסמסמסמס        ))))ממוצע למבנהממוצע למבנהממוצע למבנהממוצע למבנה((((בוגרי� בוגרי� בוגרי� בוגרי� ' ' ' ' מסמסמסמס
        רשתרשתרשתרשת

23232323/4/4/4/4/06/06/06/06        10101010/5/5/5/5/06/06/06/06        23232323/4/4/4/4/06/06/06/06        10101010/5/5/5/5/06/06/06/06        

  A 2.86  A 85.7  A 9.33  A 41.3  אנטי וירוס

  A 0.4  AB  24.0   A 0.70  B 2.3  ספיידרנט

  A 0.1  B 2.0  A 0.36  B 0.0  +ספיידרנט 

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

  

נספרו ).   עלי�50בכל מבנה נבדקו ( בוצע קציר ונערכה הערכת נגיעות 14/5/06 # ב

 1  (1#5כמו כ� לעלי� נגועי� נית� אינדקס נגיעות ,  ללא כתמי כס%/מספר עלי� ע�

ואשר +  בבתי הרשת המכוסי� ברשת ספיידרנט ). נגיעות גבוהה– 5נגיעות נמוכה 

בוגרי� ( נגיעות נמוכה ביותר בתריפסי� ההיית, גידולטופלו בפרוקליי� במהל! ה

 .)4טבלה  ( ובכתמי כס%) 3טבלה  ()וזחלי�

  

        ....השוואת תרומת הרשתות השונות על  נגיעות צמחי עירית בכתמי כס%השוואת תרומת הרשתות השונות על  נגיעות צמחי עירית בכתמי כס%השוואת תרומת הרשתות השונות על  נגיעות צמחי עירית בכתמי כס%השוואת תרומת הרשתות השונות על  נגיעות צמחי עירית בכתמי כס%::::4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

עלי� נגועי� בכתמי עלי� נגועי� בכתמי עלי� נגועי� בכתמי עלי� נגועי� בכתמי %%%%        סוג הרשתסוג הרשתסוג הרשתסוג הרשת

        כס%כס%כס%כס%

        ) ) ) ) 1111####5555((((רמת כתמי כס% רמת כתמי כס% רמת כתמי כס% רמת כתמי כס% 

        בעלי� נגועי�בעלי� נגועי�בעלי� נגועי�בעלי� נגועי�

  2.3  85.7  אנטי וירוס

  1.4  20.4  ספיידרנט

  1.1  9.5  +  ספיידרנט 

  



) 4טבלה (בי� אחוז העלי� הנגועי� בכתמי כס% ורמת הנגיעות חיובי נמצא מתא� 

 ככל ,כלומר. 3 בכל מבנה כפי שהוצג בטבלה ) בוגרי� וזחלי�(למספר התריפסי� 

 נרשמה נגיעות גבוהה יותר בכתמי כס%,   במהל! הגידולשנספרו יותר תריפסי�

  .ביבול הנקצר

  

        קנותקנותקנותקנותמסמסמסמס

  

רשתות הספיידרנט החדישות הוכיחו את יעילות� בצמצו� נגיעות צמחי 

  .העירית בתריפסי� ובנזק� בהשוואה לרשתות האנטי וירוס המקובלות

 בתי הרשת המכוסי� ברשת אנטי וירוס אינ� מהווי� מחסו� יעיל  

לעומת זאת  .  לתריפסי� למרות  טיפולי הפרוקליי� שניתנו במהל! הגידול

 ספידרנט חדישות רשתות במבנה המכוסה  ב  של  טיפולי פרוקליי� שילו

  .טובות והעירית היתה באיכות הראויה לשיווקהשיגו תוצאות 

  

 . מטאור על אספקת הרשתות#תודה לחברת קליימ�

  

 




