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ובחינת ובתפוח שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות עם חירכון באגס 

 2018סיכום ניסיונות  - השפעת השימוש בתכשירי נחושת על גודל פרי

 מו"פ צפון, מיגל –מרי דפני ילין  :מוגש על ידי

 . , מיג"ל, מו"פ צפוןמרים זילברשטיין ויהודית מויבמחקר השתתפו: 

 רמי רולף  רסס:

 

  מבוא:

וכולל תכשירי נחושת ואנטיביוטיקה. במדינות אירופה  ,מספר החומרים הפעילים לטיפול בחירכון הינו מצומצם   

האנטיביוטיקה  ,כמעט לגמרי את השימוש באנטיביוטיקה, ואילו השימוש בתכשירי נחושת מוגבל. בארץ אסרו

יתרון  עם השנים, וכן עלותו גבוהה.היחידה המותרת לשימוש כנגד חירכון באגסים היא סטרנר, שיעילותו פוחתת 

מגן  כחומרלשמש א התאמתו למערכת תומכת החלטה "גרעין ופרח". תכשיר זה יכול וההשימוש בתכשיר סטרנר 

יש לאחר אירוע הדבקה. כיום הניתן בעל יכולת מרפאה, סיסטמי , אך גם כתכשיר )פרוטקטנטי( לפני אירוע הדבקה

ולבחון את יעילות תכשירי הנחושת על פי מערכת תומכת החלטה  ,דד עם חירכוןצורך למצוא תכשירים נוספים להתמו

לבחון , ולכן נדרש גרגרי האבקהחיוניות בשנים הקודמות ראינו כי לתכשירי נחושת השפעה מזיקה על . "גרעין ופרח"

 . הסופי פריהגודל שיעור החנטה ועל את השפעתם על 

( בחינת יעילות תכשירים במטע iלהתמודדות עם חירכון. על ידי ) בחינת שימוש בתכשירי הדברהמטרת המחקר: 

ביחס ( Bioyome002)נחושתן ו  בתכשירי נחושת( בחינת מועד טיפול אופטימלי iiת, )ומסחרי בהדבקות טבעי

 ( בחינת חומרים חדשים בהדבקות מכוונות. iiiלסטרנר. )

 

 שיטות וחומרים: 

בחנו מגוון  ,מנת להגדיל את סל התכשירים העומד לרשות החקלאי על -בחינת תכשירים להדברת חירכון ( 1

בארבע במתכונת של בלוקים באקראי,  נערך בחלקת אגס בנאות גולן . הניסויבעלי פעילות שונה כנגד חירכון תכשירים

 .1תאריכי הטיפולים ונפח ריסוס מפורטים בטבלה עצים.  4בקוסטיה וספדונה בהתאמה. כל חזרה  ,וחמש חזרות

. הבדיקה של השורה בספירה נרשמה הנגיעות בנפרד לכל צדתפרחות בחירכון. של לאחר מספר שבועות נבדקה נגיעות 

 .בדוח זה מופיעות 23/5/18. רק תוצאות הספירה ב 23/5/18 -, וב25/4/18 -ב –ים ינערכה פעמ

 :וריכוזם בנפח הריסוס החומרים שנבחנו

 חומר בתהליכי רישוי.  - 0.2% "  004יום -"ביוא.  

  .Copper hydroxide 400g/lריכוז ח"פ    - 0.1% " 002יום -"ביוב. 

  .Potassium-aluminum sulfate 80%ח"פ ריכוז  - LMA1%ג. 

 .Potassium-aluminum sulfate 80%ריכוז ח"פ  - LMA2%ד. 

 .גר'/ליטר 200כלוריד -אוקסינחושת וגר'/ליטר  300חומצה זרחיתית  ח"פ ריכוז  - הרקולס ה. 

  .Troclosene Sodium 67% -  ח"פריכוז  –כלורבק  ג'/ליטר 5  ו.
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   .Copper sulfate pentahydrate 21.46%ח"פ   ריכוז  - קופמסטר 0.25%  ז.

 .Tribasic sulfateג'/ליטר  190ריכוז ח"פ   - 0.1%ח. נחושתן 

 .Oxolinic Acid 20% - 0.2%וסטרנר  0.1%ט. נחושתן 

  .י. ביקורת לא מטופלת

 

 שיא פריחה. -מועדי ונפח הריסוס ביחס למצב הפריחה. ש.פ  – 1טבלה 

 קוסטיהמצב פריחה  ריסוס מספר תאריך
 ספדונהנפח תרסיס 

 (דונם/ליטר)
 ספדונהמצב פריחה 

 נפח תרסיס
     ספדונה

 (דונםליטר/)

15-03-18 1 3% 88 2-3% 104 

 120 30% עד 120 50%עד  2 18-03-18

 128 ש.פ    128 ה(חלש)עוצמת פריחה  םייומיש.פ +  3 22-03-18

 128 3ש.פ +  128 מסוף פריחה 10% 4 25-03-18

 120 10%סוף פריחה   88 1-2%  סוף פריחה 5 01-04-18

 

( 0.1%, )004יום -ביו(, 0.1%בחינת יעילות טיפול בנחושתן ) :באגס שום תכשירי נחושתימועד אופטימלי לי בחינת (2

טיפול אירוע הדבקה, בהשוואה לואחרי (, אם ניתן יום או יומיים לפני 0.2%וסטרנר ) 0.1% ןותערובת של נחושת

ביקורת שאינה מודבקת. הניסוי הועמד בחלקה במתתיהו בזן ספדונה. טיפול , והכולל הדבקה מכוונתביקורת 

תפרחות לעץ בארבע חזרות )כל חזרה הינה עץ(. ההדבקה התבצעה על  10הטיפולים נעשו על ידי ריסוס ממוקד של 

ת לאחר ההדבקה הפרחים כוסו בשקיות ניילון למשך הלילה. שלושה ושישה שבועו .0.4600OD -ידי תרחיף חיידקים ב

 נבחנה הנגיעות בתפרחות. הריסוס לאחר 

שעות לפני  12כ  ,. התכשירים ניתנו פעם אחת2נעשה כמתואר בסעיף  תובחינת חומרים חדשים בהדבקות מכוונ( 3

המיוצרים על  ,0.04%או  0.02%בריכוז של ( LK)ם ימיקרוביאלי-אנטי יםבין החומרים שנבחנו היו פפטיד ההדבקה.

. לביקורת ppm 2 (, בריכוז שלAgriOzeinידי דר' צבי חיוקה מהאוניברסיטה העברית, ואוזון )מחולל אוזון חברת 

  , תפרחות לא מודבקות, ותפרחות מודבקות לא מטופלות. 0.1%, נחושתן 0.2%שימשו התכשירים סטרנר 

כי לטיפול ולבלוק  הראה ספדונהניתוח של כל המודל בזן  בנאות גולן,של הניסוי  בניתוח סטטיסטי סטטיסטיקה:  (4

השפעת כי כיווני קבע -השפעה לכיוון השורה. ניתוח שונות חד ה(, ולא הייתp<0.01השפעה מובהקת ) ההיית

בוצע כאשר ניתוח השונות . p≤0.05)( ברמת מובהקות של LSD) student’s tעל פי מבחן )יתה מובהקת יהטיפולים ה

גורמי לא נראתה השפעה -, בניתוח רבקוסטיהשורה נספר בנפרד, אך תוך התחשבות בבלוקים. בזן מפנה של כל 

נחשב )במפנה אחד( , לא התחשב בגורמים אלו, וכל עץ LSD לשורה או לכיוון השורה, ולכן הניתוח הסטטיסטי

 כחזרה. 

 

 פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה: 

התרעה ג' הדבקה תנאי אקלים מתאימים להיו בנאות גולן בתקופת הפריחה של האגס,   ניסוי התכשירים( ב1

. 29-30/3, וב 24-26/3, 20/3, 15-16/3 –. ותנאים להתרעה ב' בתאריכים 1/4וב  31/3, 20/3, 18,3, 17/3 –בתאריכים 

הטיפול בנחושתן . עץלתפרחות  3.3תה של יהיהממוצעת נמצא כי הנגיעות  - בביקורת הלא מטופלתבזן ספדונה, 

ב       את הנגיעות בממוצע, אם כי לא באופן מובהק. יישום סטרנר ונחושתן הפחית את הנגיעות  47%ב בלבד הפחית 
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קופ הפחיתו באופן מובהק את הנגיעות ביחס לביקורת לא ומסטר LMA, 002יום -ביוהרקולס, התכשירים . 83.6%

 . (1 מס' )איור באופן מובהק על הנגיעותלא השפיע  004יום -ביומטופלת, בעוד שכלורבק, 

אך רק התכשיר  לעומת הביקורת, כל התכשירים הפחיתו את הנגיעות .הייתה נמוכה יותרלעץ בזן קוסטיה, הנגיעות 

 . 66.6%בשיעור של  ,הפחית באופן מובהק את הנגיעותלבדו נחושתן 

 

 

, טיפולים עם אותיות שונות נבדלים סטטיסטית זה נגיעות ממוצעת לחזרהחלקה בנאות גולן, זן ספדונה,  - 1איור 

 (. LSD ,P>0.05מזה )

 

 

)נמדד בנפרד לכל כיוון של העץ(, טיפולים עם אותיות עץ נגיעות ממוצעת לחלקה בנאות גולן,  זן קוסטיה, - 2איור מס' 

 (.LSD ,P>0.05שונות נבדלים סטטיסטית זה מזה )

 

נדבקו מהתפרחות  75% , בהדבקה מכוונתיקורת טיפול הבב שום תכשירי נחושת:יבחינת מועד אופטימלי לי( 2

שיעור  אתבאופן מובהק  פחיתודבקו.  טיפולי הנחושתן לא הנ 2.5%רק  –, ואילו בביקורת שלא הודבקה ןבחירכו

  הם אחרייביום ההדבקה או יום או יומי אשר ניתנויחדיו, סטרנר ו ןהתפרחות המודבקות, ואילו טיפולים בנחושת
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אף  אלא רק שלא הפחית נגיעות, אל 002יום -ביוהתכשיר . 43-54%לשיעור של  ,את הנגיעות מובהקהפחיתו באופן 

 . שניתן יום או יומים לאחר הדבקה נגיעות ביחס לביקורת באופן מובהקאת שיעור ההעלה 

 

 , כוכבית מציינת הבדל מובהק מהביקורת לא מטופלת.שיעור נגיעות )%( תפרחות ביחס לביקורת – 2טבלה 

 תכשירים
(0) הדבקהיום הימים ביחס ל  

-2 -1 0 1 2 

 *92% *93% 80% 76% 80% 002יום -ביו

 79% 78% 83% 79% 86% נחושתן

 *43% *50% *54% 60% 78% נחושתן+סטרנר

%75 ביקורת לא מטופלת  

%2.5 ביקורת לא מודבקת  

 

ביקורת טיפול המהתפרחות. ב 92%נדבקו  בהדבקה מכוונת, בטיפול הביקורת ניסוי תכשירים בהדבקה מכוונת:  (3

ו  0.02%בריכוז של  LKמיקרוביאלי אנטי מהתפרחות. הטיפולים: נחושתן, אוזון, ופפטיד  15%נדבקו , הטבעית

ביחס  37%ב באופן מובהק לא הפחיתו את הנגיעות באופן מובהק. הטיפול בסטרנר הפחית את הנגיעות  0.04%

 . (2)איור מס' לביקורת שאינה מטופלת 

 

נגיעות ממוצעת  – 2איור 

לאחר הדבקה מכוונת  לעץ

 טיפוליםדקי חירכון. היבחי

שעות לפני  12ניתנו 

עם ההדבקה. טיפולים 

אותיות שונות נבדלים 

, LSDסטטיסטית זה מזה )

P>0.05 .)פפטיד שנבחן ה-

LK . 

 

 

 

  :סיכום

(i)  ,קופ, כי התכשירים מסטרנמצא בבחינת תכשירים בנגיעות טבעיתLMAנחושתן מפחיתים ו, סטרנר 002יום -, ביו

באופן מובהק את הנגיעות  הפחיתולא  –בק -, וכלור004יום -ובי התכשיריםבאופן מובהק את הנגיעות ביחס לביקורת. 

בקוסטיה. השנה איתרנו תכשירים  66%בספדונה ו  47%התכשיר נחושתן הפחית בשיעור של בהשוואה לביקורת. 

 שיעור מניעת המחלה היה גבוה יותר מנחושתן, אך יש צורך לחזור על הניסוי בשנים הבאות. באמצעותם ש
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(ii)  ובהק את לא הפחיתו באופן מ 002יום -כי גם נחושתן וגם ביונמצא  –בבחינת מועד אופטימלי ליישום התכשירים

, בכל המועדים שניתנו. סטרנר בשילוב עם נחושתן הראו יעילות מובהקת ביחס לביקורת הנגיעות בהשוואה לביקורת

לא  -הדבקה אירוע ה לפנים יניתנו יום או יומיר שאהדבקה. כ לאחרם ייום או יומיביום ההדבקה או  ניתנואשר כ קר

הן כתכשירים  ,תכשירי הנחושת לא הראו יעילות -סיפקו הגנה לפרחים. ייתכן שבריכוז חיידק גבוה, בהדבקה מכוונת 

 ן כתכשירים בעלי פעילות מרפאה. הפרוטקטנטים ו

(iii) לא נמצא חומר יעיל. גם התכשיר נחושתן לא  ,שעות לפני הדבקה מכוונת 12שניתנו  ,בבחינת תכשירים נוספים

  . 40% –את הנגיעות בשיעור של כ הפחית רק התכשיר סטרנר צא יעיל. נמ

 

  במידה ויהיה מימון למחקר המשך.  ,על בסיס התוצאות שלעיל 2019-מוצע לתכנן את הניסויים ב :להמשך המלצות

 

רבות לרמי ירים, ותודות למשה רודף שלום וליאור בביש מנאות גולן, על עזרתם הרבה בהעמדת ניסוי התכשתודות: 
 ולראיד חוסן על יישום התכשירים. רולף


