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        2007200720072007יוני יוני יוני יוני     � � � � אפריל אפריל אפריל אפריל 

        

        פ בקעת הירד�"מו � אחיע� מאיר , זיוה גלעד 

  משרד החקלאות, מ"שה �דויד סילברמ� , שמעו� ביטו�  

  מנהל המחקר החקלאי � המחלקה לאנטמולוגיה  �  יקיר � דויד ב� 

  

� הגידולי� המרכזיי� בסל היצוא של ענ! היא בי) Allium schoenopransum שו� העירית(העירית 

בשני� . שבועות 3�5גידול העירית נמש$ בי� שנה לשנתיי� ע� מחזורי קציר כל . התבליני�

סימני הכספה כתוצאה (האחרונות מתקשי� המגדלי� לשווק עירית בגלל נזקי התריפס 

רי ההדברה מגוו� תכשי, בנוס! . וההקפדה על שאריות חומרי הדברה בתוצרת  )ממציצות

   .המותרי� מצומצ� מאוד

, על מנת לשמור על יכולת השיווק של העירית הכרחי לפתח ממשק שיקטי� את נזקי התריפס

  . ל"ויהיה מקובל על הקנייני� באר' ובחו, יצמצ� את התלות בתכשירי הדברה כימיי�

                )מ"תפ(ותריפס הפרחי� המערבי  Thrips tabaci העירית נפגעת בעיקר מתריפס הבצל 

Frankliniella occidentalis.   תריפסי� אלה ה� פוליפגיי� ומתפתחי� על צמחי בר ותרבות רבי� .  

  

        ::::שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

,  יש� 08Mהגידול  נעשה במצע טו! . במנהרות עבירות  �30/4/07עירית מז� פארגו דנפלד נשתלה ב

  )קלקרי� במבנה 8( .0.17*0.8*1.33במיכלי  קלקר 

    חדר וצב בהבכל מבנה ,  דלת כפולה בכניסה לכל מבנה' ,  מ 6רוחב ',  מ 12אור$ מנהרה   

     .כניסה לוח צהוב דביקה 

  "פלוס ספיידרנט"מכוסי� ברשת   1�9מבני�  

  )תצפית( מכוסי� ברשת אופטינט  10�12מבני�   

  .דקלקרי�   וארבעה קלקרי� ללא ביפרס בד גאוטכני על ארבעה נבכל מבנה  

  :טיפולי�

 ––––    ))))ביקורתביקורתביקורתביקורת((((כימי כימי כימי כימי טיפול טיפול טיפול טיפול  –מבני�  .1

  .1% נימגארד +פרוקליי� +ריסוס מגשי� בטרייסר סופר: ביו� השתילה      

  .90שטח  +קרקע בטריסר סופר +רשתות +ריסוס חלל                               

  :ממשק טיפולי�

  .90שטח +' ד/ק"סמ 60טרייסר סופר :  1שבוע 

  נימגארד +פרוקליי�: 2שבוע 

  ורטימק + פרוקליי�: 3שבוע 

  נימגארד + פרוקליי�: 4שבוע 

  .בצוע ריסוסי� עד שבוע לפני קציר

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



    

  

  

 משני צידי המבנהמשני צידי המבנהמשני צידי המבנהמשני צידי המבנה    כחולכחולכחולכחול////פריסת יריעת דבק צהובפריסת יריעת דבק צהובפריסת יריעת דבק צהובפריסת יריעת דבק צהוב    ++++    מימשק אורגנימימשק אורגנימימשק אורגנימימשק אורגני.  2

   כנימת+ תותחריסוס שתילי� ב: ביו� השתילה     

  )צ"אחה בוצעו הריסוסי� ( :  כל שבוע ממשק טיפולי�

    0.2% תותח+ בוטניגארד –ו� יו� ראש

  1%כנימת +  0.2%תותח   � יו� רביעי        

 ערפול להשגת רטיבות של הצמחי� ערפול להשגת רטיבות של הצמחי� ערפול להשגת רטיבות של הצמחי� ערפול להשגת רטיבות של הצמחי� + + + + מימשק אורגני מימשק אורגני מימשק אורגני מימשק אורגני . . . . 3333

  כנימת+ ריסוס שתילי� בתותח: ביו� השתילה     

  )דקות �15אחת ל( 0800�1400ממשק הדברה כמפורט מטה  בתוספת  הפעלת ערפול כל יו�      

  )צ"אחה בוצעוהריסוסי� :   (לי� כל שבועממשק טיפו     

    0.2%תותח + בוטניגארד –יו� ראשו�      

  1%כנימת +  0.2%תותח   �יו� רביעי       

  

        ::::תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

        I  :  :  :  :/07/07/07/07/6/6/6/64444����/07/07/07/07/4/4/4/430303030תקופה תקופה תקופה תקופה 

י "נתוני הניטור מראי� כי ע. בוגרי� וזחלי�� תריפסי� הור מספר טבמהל$ הגידול בוצע ני

טיפולי� . תריפסי� בשטח נית� לשמור על רמת נמוכה מאד של ,  ג� ללא מרשל, טיפול כימי

דרכי מניעה פיזיות כמו פס צהוב ללכידה או החזקת + בחומרי� המותרי� בחקלאות האורגנית

  )1טבלה .  (רטובה לא מנעה התבססות של התריפסי� בצמחי�  עלוות צמחי�

  

        ספירת תריפס בשטחספירת תריפס בשטחספירת תריפס בשטחספירת תריפס בשטח: : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

        20202020/5/5/5/5/07/07/07/07        29292929/5/5/5/5/07/07/07/07        

        ללללזחזחזחזח        בוגרבוגרבוגרבוגר        
גושי� גושי� גושי� גושי�     %%%%

        נגועי�נגועי�נגועי�נגועי�
        זחלזחלזחלזחל        בוגרבוגרבוגרבוגר

גושי� גושי� גושי� גושי�     %%%%
        נגועי�נגועי�נגועי�נגועי�

  חשו!  כימי
0.0 0.3 3.3 0.2 0.0 5.0 

  מחופה
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 17.5 

אורגני 
  דבק

  חשו!
3.7 1.7 36.7 2.0 2.6 77.5 

  מחופה
5.7 3.0 50.0 0.9 1.0 80.0 

אורגני 
  מי�

  חשו!
9.7 8.0 53.3 4.9 3.3 100.0 

  מחופה
7.3 6.3 70.0 3.3 3.5 97.5 

  

אי לכ$ מובאי� נתוני ניתוח ,  ניתוח דו גורמי מצביע על כ$ שלא הייתה השפעת גומלי�

  .  )2טבלה (.תוצאת הספירה של שני הגורמי� העיקריי� בלבד

  .אי� השפעה לנוכחות בד גאוטכני לגבי אחוז הגושי� הנגועי�  .א

יפול כימי הפחית ט, יש הבדל מובהק באחוז הגושי� הנגועי� כתוצאה מטיפולי הריסוס  .ב

רואי� כי , �29/5/07 בספירה שבוצעה ב. למינימו� את אחוז גושי העירית הנגועי� במבנה

בטיפול בו הוצב פס דבק צהוב כחול לכל אור$ המבנה אחוז הגושי� הנגועי� היה נמו$ 



    

  

מבחינה  לא מספקת תוצאה ה, אבל בכל מקרה. יותר מאשר בטיפול הרטבת העלווה

 . חקלאית

  

  .השפעת הטיפולי� על אחוז גושי העירית בה� נצפו תריפסי� :2טבלה 

        טיפולטיפולטיפולטיפול
        גושי� נגועי�גושי� נגועי�גושי� נגועי�גושי� נגועי�    %%%%        טיפולטיפולטיפולטיפול        גושי� נגועי�גושי� נגועי�גושי� נגועי�גושי� נגועי�    %%%%

20202020/5/5/5/5/07/07/07/07        29292929/5/5/5/5/07/07/07/07                20202020/5/5/5/5/07/07/07/07        29292929/5/5/5/5/07/07/07/07        

  65.0א   40.0א   מחופה  11.2א   1.7א         כימיכימיכימיכימי

  60.8א   31.3א    חשו!  78.7ב    43.3ב          דבקדבקדבקדבק+ + + + אורגני אורגני אורגני אורגני 

    98.7ג    61.7ב          מי�מי�מי�מי�+ + + + אורגני אורגני אורגני אורגני 

  

  מקטע חשו!  �50מקטע מחופה בבד ו 50עלי�  100נדגמו   מכל בית , בוצע קציר 4/6/07 � ב

רמת   .גבוהה �3בינונית  � 2נגיעות נמוכה  �1נקי  �0: קה לנגיעות בכתמי כס!יבד הבוצע

  .פסי� כפי שנספרה במהל$ הגידוליהנגיעות בכתמי כס! הינה במתא� מלא לרמת התר

אפשר קבלת מוצר  ע� נגיעות  , ללא מרשל, מותרי� יי�משטר ריסוסי� בחומרי� כימ

וג� ה� הוגדרו ברמת נגיעות נמוכה , מהעלי�  היו נגועי� 1�1.5%  רק   אפסית בכתמי כס!

בחומרי�  ריסוסי� משטר תחת ה שגדל עירית רמת נגיעות גבוהה מאד  של  לעומת  . ביותר

רמת נגיעות שלא  , כתמי כס!היו ע�  � מהעלי 70�90%  .המותרי� בגידול האורגני

  )3טבלה ( . מאפשרת שיווק העירית

אלא השפעה ,  בד גאוטכניחיפוי הערוגה בניתוח התוצאות מבהיר שלא הייתה השפעה ל

ההבדל בתוצאות בי� טיפולי הריסוס הכימי לטיפולי� , משמעותית רק לטיפולי הריסוס

בי� הק באחוז העלי� הנגועי� כמו כ� לא היה הבדל מוב ). 3טבלה (האחרי� היה מובהק 

  .�3ו 2טיפולי� 

  

        ....השפעת הטיפולי� על הנגיעות בכתמי כס!השפעת הטיפולי� על הנגיעות בכתמי כס!השפעת הטיפולי� על הנגיעות בכתמי כס!השפעת הטיפולי� על הנגיעות בכתמי כס!: : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

ממוצע  ניקוד ממוצע  ניקוד ממוצע  ניקוד ממוצע  ניקוד                 
        עלי�עלי�עלי�עלי�    50505050של  של  של  של  

ניקוד ממוצע  של ניקוד ממוצע  של ניקוד ממוצע  של ניקוד ממוצע  של         העלי� הנגועי�העלי� הנגועי�העלי� הנגועי�העלי� הנגועי�    %%%%
        עלי� נגועי� בלבדעלי� נגועי� בלבדעלי� נגועי� בלבדעלי� נגועי� בלבד

        כימיכימיכימיכימי
        חשו!חשו!חשו!חשו!

 א 0.3 א 1.0  0.015
        מחופהמחופהמחופהמחופה

 א 0.8 א 1.5  0.015
אורגני אורגני אורגני אורגני 

        דבקדבקדבקדבק

        חשו!חשו!חשו!חשו!
 ב 1.8 ב 71.5 1.26

        מחופהמחופהמחופהמחופה
 ב 1.9 ב 65.5 1.28

אורגני אורגני אורגני אורגני 

        מי�מי�מי�מי�

        חשו!חשו!חשו!חשו!
 ב 2.0 ב 89.0 1.8

        מחופהמחופהמחופהמחופה
 ב 2.1 ב 92.0 1.9

  

  

  

  



    

  

  

        II   :   :   :   :/07/07/07/07/7/7/7/72222����/07/07/07/07/6/6/6/64444תקופה תקופה תקופה תקופה 

 י�טיפולי הדברה כימי( 1התכנית המקורית רק בטיפול לאחר הקציר הוחלט להמשי$ את 

  )פרק חומרי� ושיטות(תכנית הריסוסי� בוצעה אחת לשבוע  ). ללא מרשל

  .11פרט לבוגר אחד במבנה   0נגיעות  –ספירת תריפס   14/6/07

  .0נגיעות  –ספירת תריפס   26/6/07

התריפס  נתו� זה מתבטא בספירות . בחלקות המטופלות ירדה נוכחות התריפסי� לאפס

  . )4טבלה ( במהל$ הגידול וג� בהערכת נגיעות בכתמי כס! בזמ� הקציר

עדיי� נראו הרבה תריפסי� , עליית הטמפרטורהלמרות , בתקופה זוחשוב לזכור כי 

   .המותרי� בחקלאות האורגנית בתצפיות שנעשו לבדיקת חומרי� שוני�

  

        נגיעות בכתמי כס!נגיעות בכתמי כס!נגיעות בכתמי כס!נגיעות בכתמי כס!    %%%%השפעת הטיפול על השפעת הטיפול על השפעת הטיפול על השפעת הטיפול על     ����    07/07/07/07/7/7/7/72222/קציר קציר קציר קציר : : : : 4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

  בכתמי כס! נגועי� עלי�  %  

  0  חשו!

  6.2  מחופה

  

        כמות ואיכותכמות ואיכותכמות ואיכותכמות ואיכות    ––––יבול יבול יבול יבול 

המיו� התעל� מנגיעות בכתמי כס! (. ליצואשיווק בוצע מיו� כמקובל ב ביו� הקציר 

מיכל גידול היבול ממכל מבנה מוי�  ) פחות עלי� קצרי� וצרובי�, והתייחס לפוטנציאל ירק

הנתוני� המוצגי� בטבלה הינ� ממוצע של ארבעה .  מחופה בבד ויבול ממיכל גידול חשו!

  .מבני� לכל טיפול

  .תוח לכל גור� בנפרדהנימוצג  היות ולא הייתה השפעת גומלי� 

  

    %%%%        רררר""""ממממ////''''יבול גיבול גיבול גיבול ג        טיפולטיפולטיפולטיפול

        צרובצרובצרובצרוב

    %%%%        רררר""""ממממ////''''יבול  גיבול  גיבול  גיבול  ג        טיפולטיפולטיפולטיפול

כ כ כ כ """"סהסהסהסה        יצואיצואיצואיצוא        צרובצרובצרובצרוב
        ירקירקירקירק

        כ ירקכ ירקכ ירקכ ירק""""סהסהסהסה        יצואיצואיצואיצוא        

  11.7  2117א   1401א   חשו!  12.8  2654א   1762א          כימיכימיכימיכימי

  12.2  2500ב   1671ב   מחופה  11.5  2140ב   1445אב         דבקדבקדבקדבק+ + + + ני ני ני ני אאאאאורגאורגאורגאורג

    11.6  2132ב   1401ב          מי�מי�מי�מי�+ + + + ני ני ני ני אאאאאורגאורגאורגאורג

   

ני הניבו יבול נמו$ יותר  בצורה מובהקת מאשר אקות שגודלו במשטר ריסוסי� אורגחל

ג� עלי� שנפגעו , חשוב לציי� שנשקל כל היבול  –החלקות שגדלו בתנאי ריסוס כימי 

נגיעות מוגברת בתריפס  . 1: בשני כיווני� ליבול הנמו$  נית� להערי$ את הסיבה,  מתריפס

ני היו אינטנסיביי� יותר אחלקות האורגבפולי הריסוס יט .2 . פגעה בהתפתחות הצמחי�

  .מת בקצב הגידולסויויכול להיות שהייתה פגיעה מ



    

  

. בהקתומעניי� יותר לראות כי שטח מחופה בבד גאוטכני הניב יבול גבוה יותר בצורה מ

מצע מבהיר כי בשטח המחופה טמפרטורת השיא  הייתה נמוכה  תמעקב אחר טמפרטור

  .יכול להיות שזו הסיבה לפער ביבול בי� החלקות , )1איור ( ת שטח חשו!צ לעומ"בשתי מ

  

        07/07/07/07/5/5/5/53333����1111/)  )  )  )  צצצצ""""ממממ((((מהל$ טמפרטורת מצע  מהל$ טמפרטורת מצע  מהל$ טמפרטורת מצע  מהל$ טמפרטורת מצע  : : : : 1111איור איור איור איור 

  

  

  

        סכו�סכו�סכו�סכו�

  המשכנו בבדיקת הטיפולי� האפשריי� למניעת נזקי תריפס בגידול עירית 2007באביב 

  :הצבנו לפנינו שתי מטרות

בשלבי הוצאה מרשימת  חומר הנמצא , ייצור עירית ללא שימוש במרשל בדיקת אפשרות .1

  .החומרי� המותרי�

 .בדיקת טכניקות לייצור עירית לפי חוקי חקלאות אורגנית .2

בחלקות , לעומת זאת .הצלחנו לייצר עירית נקייה מכתמי כס! ללא שימוש במרשל :לסכו�

התריפסי� ובעקבות כ$ נגר� שטופלו בגישה האורגנית לא הצלחנו למנוע את התבססות 

  . לצמחי� והתקבלה עירית שלא נית� לשווקהרב נזק 

אבל , בנוס! נמצא כי חיפוי השטח בבד גאוטכני לא תר� להפחתת רמת התריפס בחלקות

  .נמצא כי היבול בחלקות בה� המצע היה מחופה הניבו יותר יבול
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