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 ממשק הדברה משולב להפחתת פגעי זבליות בגידול בטטות בעמק החולה שם התכנית:

 ד"ר דנה מנט: תראשי תחוקר

 , לילך מונדקהיקיר, שאול גרף, שוש פלס, עומר דינר, גל יעקובי-דוד בןשותפים: 

 

 1.8.2018 – 1.2.2018דו"ח ביניים לתקופה 

 

חקלאי האזור לגדל בטטות.  חזרוגידולי השדה בעמק החולה,  הרכבמשינוי בבשנתיים האחרונות, כחלק : רקע ותאור הבעיה

שהסתכם בנזק  ,דונמים של בטטה באזור אגמון החולה. במהלך העונה נצפה נזק רב לאשרושים 150נשתלו  2016במהלך שנת 

ממשפחת הנתוזיות  תחיפושיוניטור מזיקים הראה נוכחות משמעותית של חיפושית ממשפחת הזבליות וזחלים של   כבד.כלכלי 

לדונם ₪  1,000-כ שלבעלות  ,, על מנת למזער את הנזק מהחיפושיות, יושם משטר ריסוסים נמרץ2017)תולעי תיל(. בעונת גידול 

 המזיקות לא צלחו. זבליותלאפיין את ה תניסיונולעונה. 

עיקרי של מזיקי הקרקע בבטטה מסתמך בשור ומבחינת הממשק הקיים שם כיום, ממשק ההדברה החבל הממחקרים שנעשו ב

 .Bifenthrin  (Gol'berg et al -ו  Cadusafosעל תכשירי הדברה כימיים. בשנות השמונים נעשה עיקר השימוש בתכשירי

והפחתת יעילות התכשיר עקב  יםזרחן אורגני םאולם השימוש בתכשירים אלו הופסק עקב הפסקת השימוש בתכשירי , (1989

)קורגן( אשר  Chlorantraniliproleפיתוח עמידות בקרב אוכלוסיית המזיק. כיום עיקר ההדברה מתבצעת באמצעות תכשיר 

ל, אולם שימוש תכוף בתכשיר זה עלול להביא לפיתוח עמידות באוכלוסיות המזיקים הקיימות. בנוסף, שימוש נמצא כיעי

דרישה בשווקים באירופה. לבסוף, קיימת מגמה בשוק האירופי של  שיש לה ,בתכשיר זה אינו אפשרי בגידול בטטה אורגנית

לשוק זה אנו נדרשים למצוא חלופות לשימוש בתכשירים ובכדי לעמוד ביעדים תחרותיים  ,הפחתת השימוש בחומרי הדברה

אנו מעוניינים לפתח ממשק הדברה משולבת לצמצום פגיעת מזיקי הקרקע בבטטות באמצעות שימוש  ,הכימיים. לפיכך

 באמצעים אגרוטכניים וביולוגיים. 

 בתכשירים מבוססיהשימוש מיקרוביאליים המשמשים להדברת מזיקים.  תכשירים שילובם שלבחן באמצעות ימטרה זו  ת

 .השימוש בתכשירי הדברה כימייםעשוי למתן את  ,ונמטודות תוקפות חרקים,  Metarhizium ו Beauveria מהסוגים ,פטריות

יבחן השימוש התגובתי בנמטודות יו ,בשדהבמסגרת זו יבחנו המשתנים המאפיינים את יעילות הפטריות כטיפול מנע המושגת 

 .דרני הזבליות לשטחהמוקדמים של  החדירהפתוגניות כבר בשלבי -אנטומו

 

נזקי זבליות בגידול הבטטות בעמק קידום ממשק משולב הכולל אמצעי הדברה ביולוגיים בהתמודדות עם  - מטרת התכנית

 .החולה

 

 1.2.18-30.1.21: מועד תחילת וסיום המחקר

 פיתוח :שלב המו"פ

 

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

 ופנולוגיה איסוף פרטי המזיק לצורך זיהוי

נאספו דרנים חיים מתוך חלקות הבטטה בעמק החולה. הדרנים  ,במהלך הוצאת אשרושי הבטטות ,2017 נובמבר-באוקטובר

 הובאו למעבדה לצורך אחזקתם עד להתפתחות דרגת בוגר והגדרתם.

 ,עבור תכשירים פטרייתיים חדשים( להגה"צ םהשירותי)אישור התקבלו שני היתרים לעריכת ניסויים  לצורך המחקר

  . י הזבליות במעבדה לכשיהיו פרטים מהשדהפבחן כליויעילותם ת
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אגמון שטחי קיבוץ סאסא דרומית לבדונם  50מתוך חלקת בטטה בגודל נבחרה חלקה בת שלושה דונם  2018באפריל 

 ים. יסומנה לצורך ניסוי בתכשירים המיקרוביאלשהחולה, 

 בוגרות כדלהלן:  תוחיפושיוסוכם על שיטות דיגום דרנים 

  :דרנים נמדדה. מספר מטר, חפיר לאורכו והוצאת קרקע לחיפוש דרנים 2וקטורים באורך  10שיטת דיגום דרנים, 

 ודרנים חיים מועברים למעבדה לאחזקה לצורך הגדרה ובדיקת רגישות במעבדה לתכשירים מיקרוביאליים.

 בוגרים שנלכדים במלכודות אור מלכודות אור בהיקף החלקה במשך לילה מדי שבוע.  4ם: הפעלת שיטת לכידת בוגרי

  להגדרה. מועברים

 

 בתנאי שדה מיקרוביאלייםהתכשירים האפיון שאריתיות 

פתוגניות כאמצעי הדברה מניעתי -משה לפיזור שלושה תכשירים מיקרוביאליים מבוססי פטריות אנטומויחלקת הניסוי ש

בטרם שתילת הבטטות בשטח. יישום התכשירים נעשה על פי התווית, בחמישה בלוקים באקראי. התכשירים יושמו בערוגת 

נדגמת הקרקע בחלקות באזורי פיזור התכשירים. דגימות הקרקע משמשות  ,החל מזמן אפס ליישוםמדי חודש, השתילה. 

 ביקורות כוללות טיפול משקי וללא טיפול כלל.הריתיות פעילות באמצעות מלכודות חרקים. במעבדה בוולקני לבדיקת שא

 יישום תכשירים מיקרוביאליים בחלקת הניסוי בוצע בטרם שתילת הבטטות כמתואר בטבלה:

 תדירות מינון ושיטת היישום שם התכשיר

  (סוסיברבוטניגארד )

 בגומת השתילה
 תכשיר מהול במים 0.01%

 ,שתילהלפני  1

 בהמשך יישום בריסוס 

 דרניםה ניטורלפי 

VELIFER (סוסיבר)  

 בגומת השתילה
 תכשיר מהול במים 0.02%

 ,לפני שתילה 1

 בהמשך יישום בריסוס 

 דרניםה ניטורלפי 

attracap , פיזור 

 בגומת השתילההצנעה ו

 השטחמ"ר.  30-גרם ל 100המלצת החברה: 

  X 0.3מטר  20 השטח הכולל בניסוי

 מ"ר. 6מטר רוחב גומה = 

 גרם. 100גרם גרנולות לערוגה. סה"כ  30

 לפני שתילה 1

 

 : ביניים תוצאות

 מין המזיקזיהוי 

און לאוספי טבע בתל אביב. יתועדו באמצעות צילום ונשלחו לעוז ריטנר מהמוז 11.2017-פרטים בוגרים שנאספו מבטטות ב

(. דרנים )דרגת הזחל( שנאספו הוחזקו במעבדה על צמחי 1)איור  Pentodon algerinum disparהפרטים זוהו כפנטודון מהמין 

 בטטה עד להתגלמות והגחה. הפרטים שהגיחו זוהו גם כן על ידנו כשייכים לאותו מין. 

 דרנים ובוגרים ניטור

 עם סימני נזק. קרקע לא הניב עד כה שום נוכחות דרנים בחלקת הניסוי, והבטטות שנדגמו לא היובדרנים ניטור ה

כמצוין  בחלק מהמועדים נלכדו פרטים בוגרים של פנטודוןמדי שבועיים.  9.5.18-מלכודות אור הוצבו סביב חלקת הניסוי החל מה

 . בטבלה הנ"ל

 בדיקות הניטור של דרנים ובוגרים נמשכות ותמשכנה עד להוצאת הבטטות מהחלקה.
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 לכידות בוגרי פנטודון במלכודות אור

 לכידות פנטודון מיקום המלכודת הצבהתאריך 

 0 צפון מערב 09/05/2018

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב  

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב 30/05/2018

 0 צפון מזרח  

 3 דרום מערב  

 9 דרום מזרח  

 1 צפון מערב 06/06/2018

 1 צפון מזרח  

 0 דרום מערב  

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח 14/06/2018

 0 דרום מערב  

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב 21/06/2018

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב 27/06/2018

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב 04/07/2018

 0 מזרחדרום   

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב 11/07/2018

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 0 צפון מזרח  

 0 דרום מערב 17/07/2018

 0 דרום מזרח  

 0 צפון מערב  

 1 צפון מזרח  
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 בקרקעהפטריתיים תכשירים לת שאריתיות ובדיק

זמן אפס ליישום התכשירים, חודש וחודשיים מיישום התכשירים בחלקות.  : הניסוי תעד כה נבדקו שלוש נקודות זמן מתחיל

בתכשירים  חלקות הטיפולבכל תוצאות הבדיקות מצביעות על נוכחות טבעית של פטריות אנטומופתוגניות בחלקת הניסוי. בנוסף, 

כתוצאה מנגיעות בפטריות  בקרקעהמשמש לאבחון פעילות התכשירים  ,של פונדקאי המודל מיקרוביאליים נרשמה תמותה

 אנטומופתוגניות. 

 

 

 Pentodon algerinum dispar -: פרט בוגר שנלכד במהלך איסוף הבטטות וזוהה כ1איור 

בבדיקת נמשיך  ,הזמן שנותר לשנת מחקר זובמהלך  .נמשך בחלקות הניסוילכידות המזיק המעקב אחר : מסקנות

במידה  לנגיעות החלקה בזבליות.כטיפול מניעתי  ותפטריהמיקרוביאליים מבוססי התכשירים ה שאריתיות הפעילות של

תוך הערכת היעילות בהשוואה  ,פתוגניות-אנטומונמשיך בביצוע טיפולי תגובה בנמטודות  ,נזהה נוכחות דרנים בקרקעו

  לטיפולים מורשים.


