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  2001דו"ח מסכ� לשנת 
  

        התירס בעמק החולה.התירס בעמק החולה.התירס בעמק החולה.התירס בעמק החולה.    מזיקימזיקימזיקימזיקיפיתוח אסטרטגיה אזורית להפחתת נזקי� מפיתוח אסטרטגיה אזורית להפחתת נזקי� מפיתוח אסטרטגיה אזורית להפחתת נזקי� מפיתוח אסטרטגיה אזורית להפחתת נזקי� מ
  131-1054-01תוכנית מספר: 

                   �  ס"  סלומו� ,ציפורה נבו, ומיקי ח�הרצל, יור� מלמד, א�יקיר, הדסה ב��מאת: דוד ב
        תקצירתקצירתקצירתקציר

י לרווחיות הגידול הוא העיקראיו� הגידול התירס בעמק החולה הוא ענ" פלחה מרכזי למשקי האזור. 
ההליוטיס . וההליוטיס נובר התירס האירופי �ביניה� ה י�נזקי� ישירי� ועקיפי� מזחלי עשי�, שהחשוב

לנזקי� מסחריי� ג� ברמות נגיעות גבוהות. בשנתיי� נחשב עד לאחרונה למזיק משני שאינו גור� 
ו כבר ריהדבל האחרונות ניכרת עליה משמעותית בנזקי� המסחריי� ממזיק ההליוטיס והמגדלי� נאלצו

. טיפול תכו" בחומרי הדברה רעילי� אינו תוא� את הדרישה להימנעות וצמצו� השימוש בחומרי א' העונמ
יש הכרח לפתח ממשק גידול ושיטות הדברה  לכ�כות הסביבה. הדברה ע"י הקנייני� והאחראי� לאי

בחינת הגורמי� האקלימיי� הפוגעי� במסגרת  מקובלות על הצרכני�.ו ידידותיות לסביבה, ,חלופיות
נער% מעקב אחרי תנאי האקלי� בעמק החולה במטרה למצוא  בהישרדות הנובר ביציאתו מתרדמת החור".

מר' חודש בשרב והצלחת היציאה של הנובר מתרדמת החור". השנה ה יהתאמה בי� עוצמת ומש% אירוע
מעלות מהממוצע הרב שנתי (הח� ביותר  6עד  4�גבוהות בהיו מקסימו� הטמפרטורות היו שני ימי שרב ו

מוקדמת של החיטה  תהיו תשע ימי שרב. היתה התייבשו היו שבע ימי שרב ובמאיפריל אשנה). ב 40מזה 
הנגיעות בנובר האירופי החלה רק מאמצע יולי והיתה ברמה נמוכה יחסית לשני�  בהשוואה לשני� רגילות.

מטרה לברר את מנגנו� הפגיעה של תנאי השרב בהצלחת גיחת האביב של הנובר האירופי חשפנו ברגילות.
בגלל האביב הח� וריבוי אירועי השרב בבית דג� היו זחלי� בתרדמה לתנאי� מדמי� שרב במעבדה. 

שעות) לתנאי שרב לא גרמה לתמותת זחלי� מידית  4�2חשיפה קצרה ( למות נמוכי� בהיקש.שיעורי ההתג
א% פגעה בהישרדות�. הנוברי� שנחשפו לתנאי שרב שתית מי� חופשיי� גרמה להאטה בירידה במשקל 

על הפנולוגיה והנזקי� המסחריי�  הגו" ולעליה משמעותית בשיעור ההתגלמות בכל הקבוצות. נער% מעקב
אוגוסט  באמצערק בסו" יולי החלו הטלות של נוברי�. בחלקות ניסוי.  יקי� לאור% כל עונת הגידולממז

עקב אוכלוסיות מזיקי� נמוכות ובעיית הגימדו� בחלקות הניסוי  נוברי�  לצמח. 1.5�היתה נגיעות של כ
  הדברה שתוכננו.בחלקה השני של עונת הגידול לא נית� היה לבצע את המעקב אחרי הליוטיס וניסיונות ה

        
   מבואמבואמבואמבוא

י לרווחיות הגידול הוא העיקראיו� הגידול התירס בעמק החולה הוא ענ" פלחה מרכזי למשקי האזור. 
 ללכר% . בדוההליוטיס נובר התירס האירופי �ביניה� ה י�נזקי� ישירי� ועקיפי� מזחלי עשי�, שהחשוב

ההליוטיס בעונות ב' עד ד'. הנובר האירופי נגד טיפולי הדברה  4�2ללא  בעמק החולה  לא נית� לגדל תירס
נחשב עד לאחרונה למזיק משני שאינו גור� לנזקי� מסחריי� ג� ברמות נגיעות גבוהות. בשנתיי� 

ו כבר ריהדבל האחרונות ניכרת עליה משמעותית בנזקי� המסחריי� ממזיק ההליוטיס והמגדלי� נאלצו
ו תוא� את הדרישה להימנעות וצמצו� השימוש בחומרי . טיפול תכו" בחומרי הדברה רעילי� אינא' העונמ

הדברה ע"י הקנייני� והאחראי� לאיכות הסביבה. על מנת לשמור על רווחיות ויכולת השיווק של התירס 
 ידידותיות לסביבה, ,המתוק מעמק החולה, יש הכרח לפתח ממשק גידול ושיטות הדברה חלופיות

   מקובלות על הצרכני�.ו
מ"צ ומעלה  33טמפרטורת מקסימו� של השרב האביביי� ( יעולה שלאירועאחרונות ממחקרנו בשני� ה

) תפקיד חשוב בהקטנת ההצלחה של מעבר החור" של הנובר ומטה 20%ולחות יחסית מינימלית של 
 �האירופי. יש צור% לאמת ממצאי� אלה ברמה האזורית של עמק החולה. כמו כ� ראוי לברר מהוא מנגנו

   השרב על הנוברי� בתרדמה.ההשפעה של תנאי 
בעוד לנובר האירופי ישנו "ס" פעולה" ליישו� טיפולי ההדברה להליוטיס אי� עדי� ס" ולא ברור מהוא 

הקשר בי� רמת הנגיעות לנזק המסחרי בקטי". כמו כ� חסר מידע לגבי הפנולוגיה של ההליוטיס ויעילות� 
לבחו� את היחסי� בי� זחלי הנובר האירופי  �יישל טיפולי הדברה נגדו בשדה כשהתירס בשלב המשי. מענ

  וזחלי ההליוטיס המתחרי� על הקלח כאתר לאכילה והתפתחות. 
 פטרייההמכיל את התכשיר בשנה שעברה התקבלו תוצאות הדברה טובות של הנובר האירופי ע� 

נתנו . בכוובארה"ב Mycotechשנרכש מחברת  BotaniGurd בש�)  Beauveria bassianaפתוגנית (ה
  להמשי% לבחו� את יעילותו של תכשיר זה להדברת מזיקי התירס.

  
  מטרות המחקר השנה היו:

  בחינת הגורמי� האקלימיי� הפוגעי� בהישרדות הנובר ביציאתו מתרדמת החור".. 1
  . תצפיות פנולוגיות על הנגיעות בנובר האירופי והליוטיס ועל היחסי� בי� מזיקי� אלה.2

  להקטנת נזקי הנובר והליוטיס. BotaniGurdפטרייה השיר שימוש בתכבחינת ה. 3
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        ג. פירוט הניסויי� והתוצאותג. פירוט הניסויי� והתוצאותג. פירוט הניסויי� והתוצאותג. פירוט הניסויי� והתוצאות
  בחינת הגורמי� האקלימיי� הפוגעי� בהישרדות הנובר ביציאתו מתרדמת החור".

נער% מעקב אחרי תנאי האקלי� בעמק החולה (תחנה מטאורולוגית כפר בלו�) במטרה לציי� את עוצמת 
דשי היציאה של הנובר מתרדמת החור". נבחנה ההתאמה בי� אירועי השרב השרב בחו יומש% אירוע

היו שני ימי שרב מר' חודש בועוצמת הדור הראשו� של הנובר בשדות מסחריי� של עמק החולה. השנה 
 שנה) 40מעלות מהממוצע הרב שנתי (הח� ביותר מזה  6עד  4�גבוהות בהיו מקסימו� הטמפרטורות ו
מ"צ  4�גבוהות בהיו מקסימו� הבעשרת השלישית טמפרטורות היו שבע ימי שרב ול אפריחודש . ב)1111איור איור איור איור (

היו מקסימו� הבעשרת השלישית טמפרטורות היו תשע ימי שרב ו חודש מאיב. מהממוצע הרב שנתי
מהירה של גידולי החור" כגו�  ת. בעקבות האביב הח� היתה התייבשומ"צ מהממוצע הרב שנתי 5�גבוהות ב

השרב  ישל הנוברי� מפני השרבי� היתה נמוכה יותר ביחס לשני� רגילות. סביר שאירועחיטה וההגנה 
המהירה של החיטה גרמו להישרדות נמוכה של הנוברי� ביציאה מתרדמת החור".  תהרבי� וההתייבשו

  הנגיעות בנובר האירופי החלה רק מאמצע יולי והיתה ברמה נמוכה יחסית לשני� רגילות.
נו� הפגיעה של תנאי השרב בהצלחת גיחת האביב של הנובר האירופי חשפנו זחלי� מטרה לברר את מנגב

תירס מתוק שנקט" של קני� מ( סתיובתרדמה לתנאי� מדמי� שרב במעבדה. זחלי� בתרדמה נאספו ב
כפר של פופקור� מקני� מחלקת חור" (ב), 2000נובמבר  1 �בנאספו ת גד"ש גליל עליו� וחוובבספטמבר 

 זחלי� בתרדמה. ה)2001במר'  6 �ב (מחלקת הפופקור� כנ"לאביב בו ),2000דצמבר  6 �ב נאספושסאלד 
הוחזקו בבית רשת בבית דג�. פעמיי� בחודש כל הזחלי�  .הועברו לקנה מלאכותיו, נשקלו, הוצאו מהקני�

נחשפו לתנאי טמפרטורה מכל תארי% איסו" חלק מהזחלי�  נער% מעקב אחרי השינוי במשקל הזחלי�.
שאר הזחלי� שימשו כקבוצת  ).2001מר'  26( שעות 4 �) ו2001מר'  21( 2חות המקובלי� בשרב למש% ול

ועקבנו אחרי השינוי  חלק מהזחלי� מי� חופשיי� לשתיההיקש. עקב שיעור התגלמות נמו% נתנו ל
משקל הזחלי�, שעור ההישרדות . נערכה השוואה של במשקל� וביכולת� להשלי� את גיחת האביב

נמדדו הטמפרטורה והלחות  מעקבלאור% כל תקופת ה עור התגלמות והגיחה בטיפולי� השוני�.ושי
  עזרת אוגר נתוני�.בהיחסית 

מהמשקל של הנוברי� שנאספו  10%�משקל הגו" של הנוברי� שנאספו מתירס מתוק בסתיו היה גבוהה בכ
יכות הצמח הפונדקאי או אובד� ). לא ברור א� הבדל זה נובע מא1111טבלה טבלה טבלה טבלה מצמחי פופקור� בחור" ובאביב (

  איבדו כמחצית ממשקל גופ� במהל% התרדמה. שעקבנו אחריה� הנוברי� משקל במהל% התרדמה. כל 
אחוז המקובל  60�בגלל האביב הח� וריבוי אירועי השרב בבית דג� היו שיעורי ההתגלמות נמוכי� בהרבה מ

תוק היתה התגלמות ללא שתיית מי� בתנאי� מיטביי�. רק בקבוצת ההיקש שנאספה בסתיו מתירס מ
שעות) לתנאי שרב לא גרמה לתמותת זחלי� מידית א% פגעה  4�2חשיפה קצרה ( ).2222טבלה טבלה טבלה טבלה חופשיי� (

בהישרדות�. הנוברי� שנחשפו לתנאי שרב שתית מי� חופשיי� גרמה להאטה בירידה במשקל הגו" 
קריטי שמתחתיו נעצרה ולעליה משמעותית בשיעור ההתגלמות בכל הקבוצות. לא נמצא משקל 

  ההתפתחות א% היתה מגמת יתרו� לזחלי� גדולי� יותר בשיעורי ההישרדות והתגלמות.
   

   .על הפנולוגיה והנזקי� המסחריי� ממזיקי� לאור% כל עונת הגידול מעקב
תאריכי� לאור% כל עונת הגידול  8�מ') ב 20ערוגות באור%  6במהל% העונה נזרעו חלקות קטנות (כל חלקה 

) �צמחי� בכל חלקה לפני שליפה. נער%  100השורות הפנימיות סומנו  4�ב). 3333טבלה טבלה טבלה טבלה בחוות גד"ש גליל עליו
צמחי� המסומני�. במועד הקטי" נדגמו של הנובר האירופי והליוטיס ב שבוע אחרי נגיעותפעמיי� במעקב 

  קלחי� מצמחי� אלה לקביעת שיעור הנגיעות המסחרית. 
סבלו מגימדו�  8�4ות השנה. רק בסו" יולי החלו הטלות של נוברי�. מזרעי� לא היתה נגיע 4�1בחלקות 

נבדקו אוגוסט  16�ב ס"מ. כמו כ� היתה עשבייה רבה וכרסו�  קלחי� ע"י עכברי�. 80וגובה� לא עלה על 
וגול� סזמיה אחד. נובר לצמח)  1.5�(ממוצע כנוברי�  62נמצאו ופירוק מלא בצמחי�  40נבדקו  5בחלקה 

בגלל דלות  גלמי�. 6�זחלי� גדולי� ו 18זחלי� בינוניי�,  27זחלי� קטני�,  11 –רי� התחלקו ל הנוב
  נצפתה נגיעות של הנובר מסו" יולי. ה�בהאוכלוסייה בחווה נבחנו ג� שדות מסחריי� 

  
  בחינת תכשיר הפטרייה כאמצעי הדברה לזחלי המזיקי�.

כנ� לבחו� את יעילותו של תכשיר הפטרייה נגד מזיקי לקראת סו" העונה, כאשר רמות הנגיעות גבוהות תו
עקב אוכלוסיות מזיקי� נמוכות ובעיית הגימדו� בחלקות הניסוי בחלקה  התירס בחלקות הניסוי הנ"ל.

  השני של העונה לא נית� היה לבצע את הניסיונות שתוכננו למועד זה.
        

        ד. מסקנות והשלכותיה� על המש% ביצוע המחקר.ד. מסקנות והשלכותיה� על המש% ביצוע המחקר.ד. מסקנות והשלכותיה� על המש% ביצוע המחקר.ד. מסקנות והשלכותיה� על המש% ביצוע המחקר.
בחווה ובשדות המסחריי� היתה השנה נגיעות נמוכה בנובר בהתאמה לתצפית בבית בחלקות הניסוי 

השרב הרבי� והתיבשות מוקדמת  יהרשת בבית דג�. מצב זה נגר� כנראה עקב האביב הח� יחסית ואירוע
שחשיפת של שדות החיטה. התאמה זאת בי� תנאי האביב ועוצמת הנגיעות בנובר מחזקת את הנחתנו 

 ובר בתהלי% היציאה מתרדמת החור" מקטינה בצורה משמעותית את הישרדות הנוברי�.קני� ע� זחלי נ
שדות  להשאירלכ� מוצע  אירועי שרב בחודשי� אפריל ומאי בעמק החולה.  3�1שנה ישנ�  כלבדר% כלל 

עד סו" מאי  עשביהל גידול או כללא (בעיקר תירס מספוא שאינו מטופל נגד מזיקי�) נגועי� בסו" העונה 
  .הנובר שתעבור לעונת הגידול הבאה אוכלוסייתל ידי כ% להקטי� בצורה ניכרת את וע
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  : בעיות שיש לתת לה� פתרו� בהמש%

ללא כל גידול או עשביה עד (בעיקר תירס מספוא) שדות נגועי� בסו" העונה  תהשארבחינת  .1
 להקטי� את אוכלוסיית הנובר שתעבור לעונת הגידול הבאה.  כדיסו" מאי 

 עילותו של תכשיר הפטרייה לאור% כל עונת הגידול וברמות נגיעות שונות.בחינת י .2

  בחינת ס" הפעולה להדברת הליוטיס ולימוד היחסי� בינו ובי� הנובר האירופי. .3
        

        ה. הפצת הידע ופרסומי� מדעיי�:ה. הפצת הידע ופרסומי� מדעיי�:ה. הפצת הידע ופרסומי� מדעיי�:ה. הפצת הידע ופרסומי� מדעיי�:
1 .  �התירס  פיתוח מודל לחיזוי גיחת האביב של נובר .2001200120012001הרצל, מ. ח�. �יקיר, ד., ד. נסטל, הדסה ב��ב

  .20�17"ג� שדה ומשק"  יוני:  האירופי.
  .חוות גד"ש גליל עליו�, 2002 ינואר 28הרצאה ביו� עיו� למגדלי�,   . 2

        
        

לרוני פויר וצוות חוות גד"ש גליל עליו�. לציפורה נבו עבור בדיקה ושקילת החרקי�.  ::::ו. הכרת תודהו. הכרת תודהו. הכרת תודהו. הכרת תודה
   .ומו"פ צפו� תוכנית זאת מומנה ע"י מועצת הירקות

        
        
        

מ"צ בתקופת היציאה של הנובר האירופי  30ציוני הימי� בה� טמפרטורות המקסימו� עלתה על   .1111ר ר ר ר איואיואיואיו
  . 2001מתרדמת החור", עמק החולה, 

   משקל ראשוני של נוברי� בתרדמה שנאספו למעקב אחרי הגורמי� שמשפיעי� על הצלחת גיחת  .1טבלה 
  האביב

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מספר

ס"תממוצע זחליםשקילהאיסוףאתרסוג התירס

1/11/0027/12/001079621חוות גד"שמתוק

6/12/0011/1/011068921כפר סאלדפופקורן

6/3/0112/3/01808722כפר סאלדפופקורן

משקל (מ"ג) תאריך מקור

0%

50%

100%

69 90 119 143
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אפריל מרץמאי
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יו� לאחר  25�התגלמות ע"פ המודל), כ %70אפריל ( וההתגלמות באמצע תשיעורי ההישרדו .2טבלה 
  קיבלו מי� חופשיי� לשתיה.החשיפה לתנאי� מדמי� שרב. הנוברי� בתאי� ע� רקע אפור 

        
        

        
        
        
        
        
        

  . 2001תאור מועדי הגידול של חלקות הניסוי בתירס מתוק, חוות גד"ש, עמק החולה,   .3333טבלה טבלה טבלה טבלה 
  
  
  

התגלמות %תמותה %Nשעות ב-45 מ"צאיסוףמקור

0223218

2205311

420355

063216

21860

420250

0371114

216130

417120

סתיו

אביב פופ

פופ

סתיו חווה

גידול   זמ� 

) � מי )י

   תארי

 � קטי

   תארי

שליפה 

   תארי

ריעה  ז
קה  חל

#

89 28/6 28/5 1/4 1

85 8/7 8/6 15/4 2

80 20/7 19/6 1/5 3

75 31/7 2/7 16/5 4

72 15/8 16/7 5/6 5

72 31/8 1/8 19/6 6

75 16/9 16/8 2/7 7

76 31/9 1/9 16/7 8

גידול   זמ� 

) � מי )י

   תארי

 � קטי

   תארי

שליפה 

   תארי

ריעה  ז
קה  חל

#

89 28/6 28/5 1/4 1

85 8/7 8/6 15/4 2

80 20/7 19/6 1/5 3

75 31/7 2/7 16/5 4

72 15/8 16/7 5/6 5

72 31/8 1/8 19/6 6

75 16/9 16/8 2/7 7

76 31/9 1/9 16/7 8

גידול   זמ� 

) � מי )י

גידול   זמ� 

) � מי )י

גידול   זמ� 

) � מי )י

   תארי

 � קטי

   תארי

 � קטי

   תארי

 � קטי

   תארי

שליפה 

   תארי

שליפה 

   תארי

שליפה 

   תארי

ריעה  ז

   תארי

ריעה  ז

   תארי

ריעה  ז
קה  חל

#

קה  חל
#

קה  חל
#

898989 28/628/628/6 28/528/528/5 1/41/41/4 111

858585 8/78/78/7 8/68/68/6 15/415/415/4 222

808080 20/720/720/7 19/619/619/6 1/51/51/5 333

757575 31/731/731/7 2/72/72/7 16/516/516/5 444

727272 15/815/815/8 16/716/716/7 5/65/65/6 555

727272 31/831/831/8 1/81/81/8 19/619/619/6 666

757575 16/916/916/9 16/816/816/8 2/72/72/7 777

767676 31/931/931/9 1/91/91/9 16/716/716/7 888


