בחינת שימוש בזבל עופות להדברת נמטודות עפצי ונמטודות חופשיות
בפלפל ועגבנייה
שמעו פיבוניה ,עמי מדואל ,מור קפו פתאל ,רחל לויטה ,אריאל יפה  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
יוג'י אוקה  מרכז מחקר גילת ,מנהל המחקר החקלאי

תקציר
בשני האחרונות ,בשל ההפסקה בשימוש בחיטוי קרקע במתיל ברומיד ,חלה עלייה במספר שטחי גידול
הפלפל הנגועי בנמטודות בערבה .עיקר העלייה בנגיעות בשטחי היא של מי הנמטודה החופשייה
פרטילנכוס פנטרנס ) .(Pratylenchus penetransהנזק לפלפל מנמטודה זו מתבטא בהאטת צימוח,
הצהבת קודקודי ולעיתי ג תופעות של איבוד טורגור ונבילה המתרחשות בחודשי נובמבר ופברואר.
בניסויי שנערכו בעבר בגידול פלפל בממשק אורגני נמצא ששילוב של חיפוי פלסטיק רצי וחיטוי סולרי
ע זבל עופות במינו של שני ליטר למ"ר מנע נזקי נמטודות עפצי למש! עונת גידול .כיו מאושר לשימוש
בחקלאות אורגנית )לא למייצאי לארה"ב( החומר אורגניקו שהוא זבל פטמי שעבר תהלי! תסיסה
מבוקרת ב  70מעלות למש!  48שעות .בניסוי שנער! בתחנת הניסויי זוהר בכיכר סדו בעונת הגידול
 2008/9נבחנה יעילות האורגניקו בשילוב ע אדיג )מתא סודיו( וחיטוי סולרי כנגד נמטודות עפצי
בעגבנייה וגידול מלו עוקב .כמו כ נבח השילוב של טלו ) (Dichloropropaneע מתא סודיו וחיטוי
סולרי .בתחנת יאיר נערכה תצפית בה נבח השימוש באורגניקו בשילוב ע חיטוי סולרי כנגד נמטודות
חופשיות פרטילנכוס בגידול פלפל אורגני .טיפול משולב ע זבל עופות הפחית באופ ניכר את רמת
הנמטודות בקרקע ומנע נזקי נמטודות עפצי בעגבנייה ונזקי נמטודות חופשיות בפלפל .בשורות השוליי
ההדברה פחות יעילה ,כנראה בעיקר בגלל חדירת נמטודות מהשוליי פנימה ואולי ג בגלל טמפרטורת
קרקע מעט יותר נמוכה בשוליי של החיטוי הסולרי .הגדלת מינו הזבל בשוליי עשויה אולי לשפר את
יעילות החיטוי ש .רוב החקלאי מעשירי את הקרקע מידי שנה בקומפוסט .ממשק העשרת קרקע
שישלב זבל פטמי ע הקומפוסט ואו זבל פטמי ללא קומפוסט ,יחד ע חיטוי סולרי רצי יפחית את
רמת הנמטודות בשטחי נגועי לרמה שהיא כנראה מתחת לס של נזק כלכלי .חיטוי כזה ישמור על
קרקע נקייה מנזקי נמטודות בשטחי בה עדיי לא החלה התעצמות הנמטודות .אנו נמשי! ונבדוק את
יעילות זבל הפטמי בחלקה נגועה בנמטודות בתחנת זוהר על עגבנייה ובחלקה נגועה בנמטודות עפצי
בתחנת יאיר על פלפל.

מבוא
בשני האחרונות בשל ההפסקה בשימוש בחיטוי קרקע במתיל ברומיד חלה עלייה במספר שטחי גידול
הפלפל הנגועי בנמטודות בערבה .עיקר העלייה בנגיעות בשטחי היא של מי הנמטודה החופשייה
פרטילנכוס פנטרנס ) .(Pratylenchus penetransהנזק לפלפל מנמטודה זו מתבטא בהאטת צימוח,
הצהבת קודקודי ולעיתי ג תופעות של איבוד טורגור ונבילה המתרחשות בחודשי נובמבר ופברואר.
בניסויי שנערכו בעבר בגידול עגבנייה בממשק אורגני )אוקה וחוב' (2003 ,נמצא ששילוב של חיפוי סולרי
רצי ע זבל עופות במינו של שני ליטר למ"ר מנע נזקי נמטודות עפצי למש! עונת גידול .כיו מאושר
לשימוש בחקלאות אורגנית )לא למייצאי לארה"ב( החומר אורגניקו שהוא זבל פטמי שעבר תהלי!
תסיסה מבוקרת ב  70מעלות למש!  48שעות .בניסוי שנער! בתחנת זוהר נבחנה יעילות האורגניקו

בשילוב ע מתא סודיו וחיטוי סולרי כנגד נמטודות עפצי בעגבנייה וגידול מלו עוקב .כמו כ נבח
השילוב של טלו ע מתא סודיו וחיטוי סולרי .בתחנת יאיר נערכה תצפית בה נבח השימוש
באורגניקו כנגד נמטודות חופשיות פרטילנכוס בגידול פלפל אורגני.

מהל הניסוי
בתחנת הניסויי זוהר נער! ניסוי הדברת נמטודות עפצי בעגבנייה בחלקה הנגועה בנמטודות .הטיפולי
שנבחנו היו:
 .1אורגניקו בשילוב אדיג )מתא סודיו( ) 40ליטר לדונ מחופה( וחיטוי סולרי )למש! כחודש ימי(
 .2טלו ) (Dichloropropaneבשילוב אדיג וחיטוי סולרי
 .3חיטוי סולרי בלבד
 .4ביקורת ,ללא כל חיטוי קרקע
כל טיפול נבח בשלוש חזרות ,מבנה הניסוי היה אקראיות גמורה .גידול העגבנייה היה בשטח פתוח ,הז
) 3019הזרע( ,אור! חזרה היה תשעה מטר ,מועד שתילת העגבניות היה  .30/9/08בת גידול העגבנייה,
באמצע מר ,-נשתל בשטח מלו ללא כל טיפול נוס .
בתחנת יאיר נערכה תצפית להדברת נמטודות חופשיות בחלקה אורגנית לגידול פלפל בה נגר נזק
מנמטודות חופשיות בעונת הגידול שעברה ,בנוס לקומפוסט פוזר בכל השטח אורגניקו ברמה של  2קוב
לדונ ובוצע חיטוי סולרי.

תוצאות
בניסויי נמצא שזבל העופות בשילוב ע חיטוי סולרי הפחית באופ ניכר את רמת הנמטודות בקרקע,
במידה דומה לזו של הטלו ועקב כ! את נזקי הנמטודות בעגבנייה ובגידול העוקב במלו .נזקי נמטודות
עפצי נראו בכל הטיפולי בעיקר בשוליי ,כנראה עקב חדירת נמטודות מהשוליי פנימה .בהערכת נגיעות
בנמטודות שבוצעה בת עונת העגבנייה ב  ,6/3/09רמת העפצי בשורשי הייתה ,בסול של בי ) 0נקי
מעפצי( עד ) 4רמה גבוהה מאד של עפצי(  1.4בטיפול הסולרי ו ) 0אפס( בטיפולי הטלו ואורגניקו
ששולבו ע אדיג וחיטוי סולרי .בחלקות הביקורת ללא חיטוי סולרי הצמחי מתו .היבול בטיפולי סולרי
) 148ק"ג לחלקה( ,אדיג+טלו+סולרי ) 150ק"ג לחלקה( ואדיג+אורגניקו+סולרי ) 165ק"ג לחלקה( נבדלו
במובהק מטיפול הביקורת ) 29ק"ג לחלקה(.
בבדיקת קרקע שנלקחה מהחלקה במהל! גידול המלו ) ,(4/5/08מספר הנמטודות  J2הממוצע שנמצא
בדגימה של  50ג' קרקע היה  343פרטי בחלקות הביקורת 34 ,פרטי בחלקות החיטוי הסולרי11.7 ,
בחלקות החיטוי המשולב ע אורגניקו ו 5.7בחלקות הטיפול המשולב ע טלו.
בתצפית שנערכה בחלקה האורגנית בתחנת יאיר ,בעקבות השימוש באורגניקו בשילוב קומפוסט וחיטוי
סולרי לא נצפו נזקי נמטודות חופשיות בצמחי בחלקת פלפל אורגני בה היה הרבה נזק בעונה קודמת.

סיכו
זבל עופות ,שפוזר על כל הערוגה והוצנע בקרקע בשילוב ע חיטוי סולרי ,הפחית את נזקי הנמטודות.
ההדברה הייתה פחותה בשורות השוליי ,כנראה בגלל חדירת נמטודות מהשוליי פנימה ואולי ג בגלל
טמפרטורת קרקע נמוכה יותר בשוליי של החיטוי הסולרי שהפחיתה מיעילות החיטוי .הגדלת מינו הזבל

בשוליי עשויה אולי לשפר את יעילות החיטוי ש .רב החקלאי מעשירי את הקרקע מידי שנה
בקומפוסט .ממשק העשרת קרקע שישלב זבל פטמי ע הקומפוסט יחד ע חיטוי סולרי רצי עשוי
להפחית את רמת הנמטודות בשטחי נגועי לרמה שהיא מתחת לס נזק כלכלי ולשמור על קרקע נקייה
מנזקי נמטודות בשטחי בה עדיי לא החלה התעצמות הנמטודות .כדי לקבל הדברה יעילה חשוב מאד
לפזר את זבל הפטמי על כל רוחב הערוגה ולהצניעו בקרקע באמצעות תיחוח .אנו נמשי! ונבדוק את
יעילות זבל הפטמי בחלקת עגבנייה בתחנת זוהר ובחלקת פלפל נגועה בנמטודות עפצי בתחנת יאיר.

הבעת תודה
תודות למועצה הצמחית על העזרה במימו המחקר.
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