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  תקציר

מגדלי� עומדי� בשני� . מדינת ישראלמתבליני� טריי� ה� מרכיב חשוב בסל מוצרי הייצוא החקלאי 

מתבקשת . יד�ובעיית מזיקי� בתוצרת מא, הדברה מותרי� לשימוש מחדחומרי בהאחרונות בפני מחסור 

�ההצעה להשתמש . גישה חדשה להתמודדות ע� מזיקי� בתבליני� א� רוצי� לשמור על הישגי הענ

, ג� מועילי�, שכ� המצאות חרקי�, בהדברה ביולוגית בענ� התבליני� נדחתה על הס� במש� שני� רבות

להדברה כאמצעי משלי� צמחי מלכודת  בחינתהחידוש המוצע כא� הוא . בתוצרת איננה אפשרית

צמחי� אשר מידת המשיכה של המזיק אליה� רבה בשיעור ניכר בהשוואה  ה� צמחי מלכודת. הביולוגית

כמות קטנה של צמחי מלכודת בשטח הגידול אמורה ולכ�  . להג�ישלמשיכת אותו מזיק אל הגידול עליו 

,  באמצעי� שוני�שנית� להתמודד ע� המזיק על צמח המלכודת, מכא�. למשו� ולרכז את המזיק על גביה

נבחנו אמצעי� אלו .  נשאר נקי ה� מהמזיק וה� מאמצעי ההדברה, עליו אנו שומרי�,בעוד שגידול המטרה

 מנהרות 20במתח� של הניסוי נער� . בחלקה האורגנית בתחנת יאיר 2008/9בעונת התקיי� שניסוי ב

 מש ובה� מקבצי צמחי מלכודת 25מנהרות מכוסות רשת ) א( :כלל חמישה טיפולי� בארבע חזרותוירות עב

ר " מ1.5 מש ובה� מקבצי צמחי מלכודת בשטח של 25רשת  הרות מכוסותמנ) ב() 10%(ר " מ3בשטח של 

 מש ובה� 50מנהרות מכוסות רשת ) ד(). היקש( מש ללא צמחי מלכודת 25רשת  מנהרות מכוסות ב)ג(). 5%(

 מש ובה� מקבצי צמחי מלכודת 50כוסות רשת מנהרות מ) ה() 10%(ר " מ3מקבצי צמחי מלכודת בשטח של 

היו  , מאי עד אמצע אוגוסטי�המזיקי� העיקריי� שנמצאו בבזיל במנהרות ב). 5%(ר " מ1.5בשטח של 

באופ� כללי לא נמצאו הבדלי� בי� הטיפולי� בכיסויי הרשת . כנימת עש הטבק ותריפס שמינו לא הוגדר

�היבול .  מבחינת נגיעות המזיקי�10% �  ו5, 0, ת השוני�ומינוני צמחי המלכוד,  מש�25  ו50, השוני

 צמחי מלכודת היה �5%  ו25תחת רשת ,  טו� לדונ�2 � כ,שהתקבל בכל הטיפולי� לתקופה זו היה גבוה

ובזיל שגדל במבנה   צמחי מלכודת10% מש ע� 50לבזיל שגדל במבנה המכוסה  רשת . הגבוה ביותר

נמוכה נמצאה איכות .   בהתאמה2.5 �  ו2.9 ציו�, יתה איכות טובה צמחי מלכודת הי5% � מש ו25המכוסה 

�ציו� ,  צמחי מלכודת10% �  מש ו25במיוחד בזיל שגדל במבנה המכוסה , בזיל לא מכיר, בשאר הטיפולי

 במנהרות צמחי מלכודתמצאות ילא נמצאו סימוכי� לטענה שה ,בניסוי זה, לסיכו�. 1.9נמו� במיוחד 

בחומרי� , בהשוואה למנהרות המטופלות כימית  איתה עליה בנגיעות במזיקי�הגידול עלולה להביא

�כ� נמצא כי יישו� אויבי� טבעיי� על צמחי המלכודת די בו כדי להשיג הדברה  .אורגני� או קונבנציונליי

כנימת ,  ממצאי� אלו נכוני� לגבי המזיקי� תריפס.כולל במקרה של פלישה מסיבית של המזיקי�, טובה

יש להמשי� ניסוי זה ע� גידול צמחי מלכודת מחו� למבני� בהשוואה לגידול בתו�  .בק ואקריותעש הט

  .מבני� ולתקופת גידול ארוכה יותר ולא בתקופת הסניטציה

  



  

     מבוא

 �25�30% הבזיל מהווה כ. תבליני� טריי� ה� מרכיב חשוב בסל מוצרי הייצוא החקלאי של מדינת ישראל

 �למוצר יש יכולת תחרות בשווקי אירופה שכ� הוא נמכר תחת מותג . המיוצאי�מכלל התבליני� הטריי

ניקיו� ממזיקי� , ניקיו� מחומרי הדברה,  הספקה רציפה ואמינה,בי� השאר, ללאיכות גבוה ביותר הכו

)� ה� ברמת ,וה� מחמירות משנה לשנה, די הלקוחהגדרות האיכות נקבעות על י. וסימניה�) חיי� ומתי

מגדלי� עומדי� בשני� האחרונות , כתוצאה מכ�. דרשת וה� ברמת שאריות חומרי ההדברההניקיו� הנ

החמיר  לאחרונה א� .ובעיית מזיקי� בתוצרת מאיד�,  מחדהדברה מותרי� לשימושחומרי בבפני מחסור 

. השוק בארצות הברית נסגר בפני מרבית המגדלי� הישראלי� בגלל המצאות מזיקי� בתוצרתכש המצב

מצב� של מגדלי התוצרת האורגנית . איכות מתייחסות ה� לתוצרת רגילה וה� לתוצרת אורגניתתקנות ה

 מתבקשת .ויעיל פחות חומרי ההדברה שבידיה� מצומצ� עוד יותר חמור משל המגדלי� הרגילי� שכ� סל

 �  .שגי הענ�יבתבליני� א� רוצי� לשמור על המציאת גישה חדשה להתמודדות ע� מזיקי

עה זו בעייתית מכמה הצ.  המוצעי� לבחינה הוא מעבר לגידול במבני� סגורי�אחד הפתרונות

�ביצירת עומסי חו� במבני� כרו�  ושימוש בה  א�ליאתיל�ופהסגירה היעילה ביותר היא על ידי  .היבטי

�פתרו� נוס� הוא .  מעונת הגידול75%פתרו� זה אינו אפשרי ליישו� עד כדי לעיתי� , בחודשי� החמי

 ככל שהרשת צפופה יותר ומונעת מעבר של יותר מיני .בעייתיג� פתרו� זה . שתות חרקי�שימוש בר

�כ� ג� עולה מספר , ככל שצפיפותה קטנה, מאיד�. ומסי חו� גדולי� והולכי� כ� היא יוצרת ע,מזיקי

 איננה (insect proof 50 mesh)ג� רשת המוגדרת כמונעת חרקי� , ובכל מקרה. המזיקי� העוברי� דרכה

  .מעבר של מיני אקריות ותריפסלחלוטי� מונעת 

שכ� המצאות , ההצעה להשתמש בהדברה ביולוגית בענ� התבליני� נדחתה על הס� במש� שני� רבות

�בצמחי לבחו� את השימוש  ,החידוש המוצע כא� הוא בכ�. בתוצרת איננה אפשרית, ג� מועילי�, חרקי

אלו צמחי� אשר מידת המשיכה של המזיק  מלכודת צמחי .כאמצעי משלי� להדברה הביולוגית מלכודת

בהתבסס על . אליה� רבה בשיעור ניכר בהשוואה למשיכת אותו מזיק אל הגידול עליו אנו באי� להג�

 .הרי שכמות קטנה של צמחי מלכודת בשטח הגידול אמורה למשו� ולרכז את המזיק על גביה, עובדה זו

עליו אנו (בעוד שגידול המטרה , לכודת באמצעי� שוני�שנית� להתמודד ע� המזיק על צמח המ, מכא�

�חומרי , אלו יכולי� להיות חרקי� מועילי�אמצעי� . נשאר נקי ה� מהמזיק וה� מאמצעי ההדברה) שומרי

� שהמקו� אותו תופס צמח המלכודת נגרע משטח אחד מחסרונות השיטה הוא. הדברה ושילוב ביניה

ככל שיצומצ� השטח המוקדש לצמחי  ,לכ�.  המלכודת עצמ�כמו כ� יש צור� לטפל בצמחי. הגידול

  .המלכודת כ� ייטב

נבח� כמה שני� ברמה של תצפיות  הנושא .השימוש בצמחי מלכודתאת  לבחו�  המחקרמטרות

 �לצורת  קווי� מנחי� התגבשו, ככל שנצבר ניסיו� בתחו�. י המזרחקלאור� עמבאתרי� שוני� וניסויי

הפתרו�  . להתייחס בשיטה זו למזיק יחיד או לחלק מהמזיקי� בלבד של הגידוללא נית�.  א.עבודה נכונה

לא נית� להתבסס על הדברה . ב .חייב להתייחס לסל ההגנה הכולל של הגידול על שלל מזיקיו ופגעיו

חשוב לערו�  ".מועילי�"יש לבחו� שילוב נכו� של חומרי הדברה במשולב ע� השימוש ב. ביולוגית בלבד

  של המחקרמטרות ספציפיות .נת ניסויי� כדי לקבל מבח� אובייקטיב וכדי לא לסכ� חקלאי�המחקר בתח

 בי� המקובל בעול�,  משטח הגידול שיוקדש לצמחי מלכודת5%א� נית� להסתפק בריכוז של . 1ה� לבחו� 

 מאפשר חדירה של מש 25רשת שימוש ב.  מש50במקו� ברשת  מש 25א� נית� להשתמש ברשת . 2; 1�10%

שימוש בה ,  מאיד�. בנוס� לתריפס ולאקריות, וחלק מכנימות העלהמנהר� החממות, כנימת עש הטבק



 בפרויקטג� במסגרת  בקי� ני� תבלילגדליתכ� שפתרו� זה יאפשר . מקטי� מאד את עומס החו� במבנה

  .מהי התרומה של רשת בהשוואה לתרומה של צמחי מלכודת להגנה על הבזיל. 3; "ערבה נקייה"

  

   יטות וחומרי�ש

 טר מ6ה בודדת מנהר רוחב . מנהרות עבירות20הניסוי התקיי� בחלקה האורגנית בתחנת יאיר במתח� של 

חמישה  בניסוי נכללו .בממשק הזנה אורגני וטופל 24/4/09 �שטח הניסוי נשתל ב. טר מ5.5 הואורכ

  :טיפולי� בארבע חזרות

  )  משטח הגידול10%(ר " מ3דת בשטח של  מש ובה� מקבצי צמחי מלכו25 מכוסות רשת מנהרות  )א(

 ). 5%(ר " מ1.5של   מש ובה� מקבצי צמחי מלכודת בשטח25מנהרות מכוסות רשת   )ב(

 ). היקש( מש ללא צמחי מלכודת 25רשת  מנהרות  )ג(

 ) 10%(ר " מ3 בה� מקבצי צמחי מלכודת בשטח של מש ו50מנהרות מכוסות רשת   )ד(

 ). 5%(ר " מ1.5 מלכודת בשטח של מש ובה� מקבצי צמחי 50מנהרות מכוסות רשת   )ה(

נשתל  מקב� צמחי המלכודת. )גורמי לא מלא� מבח� דו. ( מש לא נבח� היקש ללא צמחי מלכודת50ברשת 

כנימת עש הטבק , כצמחי מלכודת שימשו חציל כנגד כנימות עלה. ותבפינה הצפו� מזרחית של המנהר

  . ג� תריפס הטבקויתכ� שנגד תריפס הפרחי� בזיל פורח כ ושעועית כנגד מנהר� החממות, קורי�ואקריות 

. מזיקי הסגר באירופה  שה�מנהר� החממות, של הבזיל כולל את כנימת עש הטבק" רגיל"סל המזיקי� ה

�כנימת עלה אפרסק וכנימת דלועיי� וכ� זחלי , תריפס הפרחי� ותריפס הטבק, אקרית הקורי� והעיוותי

�  .יתחלק� מזיקי הסגר בארצות הבר, עשי� שוני

מעקב אחר אוכלוסיות החרקי� על הבזיל ועל צמחי המלכודת נעשה בשיטת הערכת נגיעות בי� 

בחלקות  .ניטור נער� אחת לשבועה). 2נספח (רמת נגיעות שאיננה מאפשרת שיווק =3ללא מזיקי� ועד =0

�במועדי� שנמצאו מתאימי בי�על פי הנחיות שירות שדה של ביומועילי� מתאימי� חרקי�  מוישו .

בהתא� להנחיות שירות , ריסוסי� נעשו על פי תוצאות הפיקוח. על צמחי המלכודת  לרובהיישו� נעשה

  .בי ובהתא� לתקנות הסניטציה של אזור הערבה�שדה של ביו

 על נעשתה ,ת ומינוני� שוני� של צמחי מלכודתע� רשתות שונו, הערכת היעילות של השיטות השונות

�  :פי המדדי

  .האוכלוסיותתוצאות מעקב . 1

  .מספר הריסוסי� הנדרשי� על צמחי הבזיל המסחרי המאפשרי� שמירה על גידול נקי. 2

  . הוראות המשווק ומחרקי� וסימניה�נקי מריסוסי� על פי, כמות הבזיל הנית� לשיווק. 3

  ".ברי שיווק"כמה מהקצירי� שנערכו היו , רצ� השיווק. 4

הבזיל נקצר לצרורות אשר . 12/8 � וב24/7, 20/6, 4/6, 21/5/09 �במהל� הניסוי הבזיל נקצר חמש פעמי� ב

נבדקה לאחר הבזיל  איכות . מתאימות לבזיל והושמו בקרטו� יצוא של בזילפלסטיקהוכנסו לשקיות 

: המדדי� שנבדקו.  מעלות�20 מעלות ויומיי� נוספי� ב�12  ימי� ב7:  בתנאי סימולציה ליצואאחסו�

כל שאר .  ס� מכירה=2.5,  איכות גרועה=1,  איכות מצוינת=5 כאשר 1�5 לפי סול� (התרשמות כללית

כמישה והצהבה חושבו כאחוז הצרורות ע� בעיית , החמת עלי�, קבו� ענ�יר, קבו� עלהיר, התכונות

  . הצרורות הכללימספרהאיכות מ

  

מת המזיקי� וחלה עליה ברורה בר,  בשל טעות מרבית המנהרות פתוחותשארונ,  לאחר קציר29/7 בתארי�

) ר" מ1יבול (הושמה דגימה נוספת בת קילו לער� , לאחר קציר האחרו� ומיונו, בתו� הניסוי .בבזיל



לאחר מכ� הוצא כל הבזיל בדגימה ונבדק בניעור ובסקירה , מכל חלקה.  מעלות�12 ימי� ב4להשהיה של 

  .לנוכחות חרקי� ואקריות

באמצעות מבח� : המזיקי� על הבזיל נעשהניתוח סטטיסטי של נתוני המעקב אחר אוכלוסיות 

Wilcoxon/Kruskal-Wallis תכנת ( חד גורמיJMP (לנתוני דירוג ) 5 גירסהrank ( � 1�5עבור כל הטיפולי

Biometry 3מתו� , Scheirer-Ray-Hareגורמי על פי � ע� הרחבה לדוW/K-Wומבח� 
rd

 Ed.של  Sokal & 

Rohlf .  

  

  תוצאות

   המזיקי�מעקב אחר אוכלוסיות
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נקודות על פני העקומה  .10/5�10/8/09 תאריכי�י� הל בזיל במדד נגיעות כנימת עש הטבק ע: 1איור 

� על פי מבח� , מאלו המצויי� אית� באותו תארי�)P>0.05(במובהק  שמרכז� לב� מציינות ערכי� הנבדלי

W/K�Wמורחב  .  
  

יתה נמוכה באופ� מובהק מזו של י מש ה50רשת ט על הבזיל ב" תאריכי� נגיעות כע14 מתו� �6נמצא כי ב

  נקודות.ט בבזיל"נמצא כי כמות צמחי המלכודת לא השפיעה על רמת נגיעות כע.  מש25הבזיל ברשת 

ונדרש בה� " צמחי מלכודת"�ו" רשת"בי� הגורמי�  לאינטראקציה ותיז מציינות מובהקקורט� זשמרכ

 �  "כמות צמחי המלכודת"ועבור גור� " הרשתסוג "ניתוח שונות חד כיווני נפרד עבור גור
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נקודות על פני העקומה שמרכז� לב� . 10/5�10/8/09 מדד נגיעות תריפס על הבזיל בתאריכי�: 2איור 

� W/K�Wעל פי מבח� ,  מאלו המצויי� אית� באותו תארי�)P>0.05(במובהק  מציינות ערכי� הנבדלי
  . מורחב

  

 מש הייתה נמוכה באופ� מובהק מזו של 50ת תריפס על הבזיל ברשת  תאריכי� נגיעו14 מתו� �3נמצא כי ב

 מש נמוכה מזו של הבזיל 25יתה נגיעות התריפס על הבזיל תחת רשת י ה15/6 בתארי�.  מש25הבזיל ברשת 

 נקודות. בבזילתריפס נמצא כי כמות צמחי המלכודת לא השפיעה על רמת נגיעות .  מש50תחת רשת 

ונדרש בה� " צמחי מלכודת"�ו" רשת"ת מובהקות לאינטראקציה בי� הגורמי�  מציינוטורקיז� כזשמר

 �  . בנפרד זה מזה"כמות צמחי המלכודת"ועבור גור� " סוג הרשת"ניתוח שונות חד כיווני עבור גור
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    .10/5�10/8 מדד נגיעות אקרית הקורי� האדומה על הבזיל בתאריכי�: 3איור 
�נמצא כי כמות צמחי המלכודת וסוג הרשת  ).29/7 למעט בתארי� (קי�אינ� מובה ההבדלי� בי� הטיפולי

  .אקריותהבזיל באינ� משפיעי� על רמת נגיעות 
  



  10/5�10/8 תאריכי�י� המדד נגיעות ממוצע של המזיקי� השוני� בבזיל ב: 1טבלה 

10/518/525/51/6תארי�

אקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טטיפול

50/50.70000.30.60000.2000.140.3700

50/100.50000.030.1000.050.3000.070.300

25/51.60.800.21.00.36000.160.3000.240.300

25/101.10.8000.90.43000.080.400.30.40.4300

25/01.00000.90.43000.10.4000.20.3800

8/615/623/630/6תארי�

אקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טטיפול

50/50.10.4000.20.67000.30.6000.20.300

50/100.00.4000.10.63000.280.7000.20.200

25/50.40.4000.10.18000.60.6000.30.200

25/100.30.4000.20.28000.550.6000.50.400

25/00.30.4000.50.28000.580.6000.20.100

7/713/720/729/7תארי�

אקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טטיפול

50/50.30000.30.07000.30.03001.00.30.170

50/100.20000.40.18000.20001.30.400.08

25/50.40000.70.1800.020.40.2001.60.400.28

25/100.40000.30.15000.30.1001.10.40.050.03

25/00.20000.90.200.10.30.1001.10.400.65

מ מ ו צ ע   ע ו נ ת י3/810/8תארי�

אקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טאקריתמנהר�תריפסכע" טטיפול

50/51.00.17000.80.17000.40.30.010

50/100.90.0500.050.90.05000.40.200.01

25/50.90.3200.061.10.28000.70.300.04

25/101.00.23001.20.200.030.60.400.02

25/01.00.3000.131.10.1500.080.60.300.07  

פרי� למס. >0.05P,  במובהק מאלו המודגשי� בשחורמדד נגיעות גבוהמספרי� המודגשי� בכחול ל

  , שבוע לאחר השארת המנהרות פתוחות, 29/7 רק בתארי�). AB( ער� מדד נגיעות ביניי� להמודגשי� בסגו
  .א� לא בי� סוגי הרשתות, צמחי המלכודת" ריכוזי"גיעות בי� נמצא שיש הבדלי� מובהקי� במדד נ

  

  ג"פרטי� לק, מי� י5מיו� והשהייה בקירור ,  המצאות חרקי� ואקריות על הבזיל לאחר קטי�:2טבלה 

מס' חרקי�רכנ�אוריוסא.  סבירסקיאקריותתריפסכע"טסוג הרשתצמחי 

מצטברמלכודת

0250.500.250.002.001.000.754.50

5250.000.000.251.750.500.753.25

10250.400.000.002.600.400.203.60

5500.000.000.005.671.330.007.00

10500.000.250.002.000.750.253.25  

 �מבח� שונות חד , P>0.05(נמצאו לא מובהקי� בזיל קטו� ג "במספר הפרטי� לקבי� הטיפולי� ההבדלי

עיקר נגיעות אקרית הסבירסקי נבעה ש נתו� זה נמצא על א�). 5 גירסה JMPתכנת , פ טוקיי קרמר"גורמי ע
 0�5בשאר הדגימות ( פרטי� 14 בה נמצאו , צמחי מלכודת5% מש ע� 50 טיפול רשת ,מדגימה אחת

�  ). פרטי
  

  



  מועילי� וריסוסי�חרקי� יישו� : 3טבלה 

 קריותיישו� א  ריסוס  תארי�
  סבירסקי

 קריותיישו� א
  פרסימיליס

   כל מנהרות הטיפול    הטיפול כל מנהרות    17/5
  טיפולהכל מנהרות   טיפולהכל מנהרות     21/6
30/6*   EOS 0.5% בכל המנהרות       

2/7*   EOS 0.5%בכל המנהרות      

5/7*   EOS 0.5%בכל המנהרות      

      בכל המנהרותסופר טרייסר   8/7
30/7*   EOS 0.5%בכל המנהרות       

2/8*   EOS 0.5%בכל המנהרות       

4/8*   EOS 0.5%כל מנהרות הטיפול   במנהרות ההיקש    

  .מי� י2�4 מורכב למעשה משלושה ריסוסי� עוקבי� בהפרש EOSטיפול בשמ� * 

  

  היבול ואיכותו

 מש וע� 25 למעט היבול בחלקות שהיו מכוסות ברשת , בכל החלקות התקבל יבול דומה,במהל� הגידול

 צמחי מלכודת ש� התקבל היבול הגבוה ביותר במהל� כל הגידול ובאופ� מובהק מהיבול שהתקבל 5%

  ). 4איור ( מש וללא צמחי מלכודת 25תחת רשת 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

21.5.09 4.6.09 20.6.09 24.7.09 12.8.09

תאריך הקציר

ם)
ונ
ד
ן/
טו
 )
ל 
בו
י

50+5

50+10

25+5

25+10

25+0

  היבול הממוצע המצטבר בטיפולי� השוני�: 4 איור 
  

� 5% מש ע� 25בחלקות המכוסות ברשת . ס� היבול שהתקבל בחלקות הניסוי היה גבוה כשני טו� לדונ

שאר החלקות דומות . ובאופ� מובהק מכל שאר החלקות, צמחי מלכודת התקבל היבול הגבוה ביותר

   .)4טבלה (מבחינת היבול 

  



  בטיפולי� השוני� הממוצע היבול העונתי ס� : 4טבלה 

 יבול כללי צמחי המלכודת סוג הרשת

 ר'מ/ג'ק אחוז 

 1.97 ± 0.15 0  מש 25 

 5 0.09 ± 2.46 

  10 0.19 ± 2.08 

 2.12 ± 0.07 5  מש 50 

  10 0.14 ± 2.18 
  

  איכות הבזיל לאחר האחסו�

והתוצאות מובאות רק בשני קצירי� ראויה לבדיקה איכות הייתה ה . איכות הבזיל נבדקה לאחר האחסו�

  ).  5טבלה (כא� 

  

  . בלבדממוצע שני קצירי� , יו�12איכות הבזיל לאחר אחסו� של : 5טבלה 

מלכודתעל המבנה

00.4±2.31.6±24.0±88.2±8012.5±8812.0±19

5%0.3±2.53.9±62.9±511.4±699.8±895.6±6

10%0.2±1.97.1±114.2±96.9±893.8±9611.4±20

5%0.4±2.24.8±513.4±1611.2±780.0±1000.0±0

10%0.4±2.91.8±21.8±213.0±6415.8±770.0±0

הצהבה

%

�רקבו� ענ�רקבו� עלי

% %

�החמת עלי

%

כמישה

%
 מש 25 

 מש 50 

(1�5)

מראה כללי צמחי סוג הרשת

  

  

 )2.9 ציו� ( צמחי מלכודת10% ע�  מש50במנהרות המכוסות ברשת איכות הבזיל הייתה הגבוהה ביותר 

בזיל . ) לא מכיר =1.9ציו� (  צמחי מלכודת10% מש ע� 25וטובה יותר באופ� מובהק מאיכותו תחת רשת 

  .   לא מכיר, והשאר קיבלו ציו� נמו�,2.5 צמחי מלכודת קיבל ציו� 5% מש ע� 25שגדל במבנה המכוסה רשת 

 � שהתקבל בחלקות שגדלו במבני� ,אחוז הצהבה אפסלפרט , שונותהתקבלו תוצאות בשאר המדדי

  .  מש50המכוסי� רשת 

  

  סקנותדיו� ומ

 � מאי עד אמצע אוגוסט היו בדיקות מחודשיאיר בת תחנבות שנמצאו בבזיל במנהרהמזיקי� העיקריי

בה משני� קודמות היו תריפס מיני התריפס שהוגדרו מאזור חצ. רכנימת עש הטבק ותריפס שמינו לא הוגד

באופ� כללי .  בבזילכ� שסביר להניח כי אלו ג� מיני התריפס שנמצאו, הפרחי� המערבי ותריפס הקיקיו�

 �, 0 ,שוני�המלכודת ה ומינוני צמחי , מש�25  ו50, שוני�הרשת הי� הטיפולי� בכיסויי בלא נמצאו הבדלי

5 ,10% �איור (אקריות נמצאו בבזיל בעיקר בסו� הניסוי ). 1 וטבלה 2, 1איורי� ( מבחינת נגיעות המזיקי

3.(  

פחיתה באופ� מובהק ה מש 50רשת  :י� על הבזילמזיקה סוג הרשת על אוכלוסייתהיחסית של ה השפעה

  נוספי� תאריכי��7ב). 43%( התאריכי� ושנדגמו 14 נגיעות כנימת עש הטבק בבזיל בשישה מבי� את

יתה י מש ה50לא נמצאה מובהקת א� נגיעות כנימת עש הטבק בבזיל תחת רשת השפעה של סוג הרשת ה

 על השפעה פחותה יותרהייתה רשת הלסוג ). 3בלה ט, 1איור ( מש 25נמוכה בהשוואה לזו תחת רשת 

 יתרו� � ובמקרה אחד) 21%( מש 50 בשלושה מקרי� נמצא יתרו� מובהק לרשת � וא� לא עקביתהטריפס



). 1בלה ט(ערכי הנגיעות של התריפס על הבזיל דומי� מאד בתאריכי� האחרי� , כ� כמו ).7%( מש 25לרשת 

 מש 50 רשת � וע לגבי השפעת רשתות על התנהגות מזיקי� אלו בקנה אחד ע� הידות עולות אלותוצא

  . ט ולהפחית מעבר תריפס"אמורה למנוע מעבר כע

, 29/7  בתארי� :היחסית של צמחי המלכודת והמועילי� על אוכלוסיית המזיקי� על הבזילה השפעה

, בטעות רוהושא, בתארי� זה. נגיעות במזיק כל שהואהנמצאה השפעה של כמות צמחי המלכודת על 

ה מובהקת של כמות צמחי המלכודת על רמת ענמצאה השפואז  ,קטי�המנהרות רבות פתוחות לאחר 

שבתארי� זה לא נמצא , מאיד�. מת נגיעות התריפס וכנימת עש הטבקר לנגיעות האקריות בבזיל א� לא ע

ידי בו נמצא זהו ג� התארי� היח.  מש על נגיעות כנימת עש הטבק50הייתה השפעה מפחיתה של רשת 

כמו .  פתוחה משמעות הרשת פוחתתהכניסה למנהרהבאופ� בלתי מפתיע נמצא שכאשר . מנהר� על הבזיל

 לאחר הניטור .נמצא כי בתארי� זה חלה עליה ברורה של אוכלוסיות המזיקי� הכלליות במנהרות, כ�

מנהרות ההיקש טופלו ). 3טבלה  ( ימי� בי� הטיפולי�3בהפרש , EOS בשמ�פעמיי� טופלו כל המנהרות 

. סבירסקי. אקרית הטורפת אהטיפול שלישי והמנהרות ע� צמחי המלכודת טופלו על ידי פיזור שמיכה של 

צמחי מלכודת וא� החל +  מש 25 טיפול זה בל� מעט את נגיעות כנימות העש בהיקש ובמנהרות הרשת

סיו� הניסוי מנע ). 3�10/8 י� תאריכ2טבלה (צמחי מלכודת + מש  50רשת  המחופות להשפיע במנהרות

�  .אפשרות לראות השפעה מלאה של שני הטיפולי

שנית� להפחית ו מש מפחיתה בבירור את נגיעות כנימת עש הטבק 50נית� לציי� כי רשת  :כנימת עש הטבק

, נמצא ג� שכאשר יש פלישה מסיבית של מזיק זה.  ופיזור אקריות טורפותEOSנגיעות המזיק על ידי שמ� 

  . בלבדEOS בהשוואה לטיפול ב, ול במועילי� מפחית עוד יותר את נגיעות המזיק בבזילהטיפ

מנהרות ללא , כי כאשר יש חדירה מסיבית של המזיק אקרית הקורי�, נמצא באופ� חד פעמי :אקריות

לתופעה זו . )2טבלה  ( עד עשר על זו שבמנהרות ע� צמחי מלכודת2צמחי מלכודת סבלו מנגיעות העולה פי 

  .באופ� אקטיבי את הצמח עליו ינחתו" לבחור"אי� כרגע הסבר הגיוני שכ� לאקריות אי� לכאורה אפשרות 

 על אוכלוסיית החרקי� הכוללת ומועילי� על צמחי המלכודת ועל הבזיל והשפעתחרקי� שימוש ב

 תנגיעובעליה עלולה להביא איתה המצאות צמחי מלכודת במנהרות הגידול  :שנמצאת בבזיל הקטו$

לטענה זו לא נמצאו . חומרי� אורגני� או קונבנציונליי�ב, מנהרות המטופלות כימיתבהשוואה ל, מזיקי�ב

 כמו כ� נמצא כי יישו� ).2טבלה (כולל בבדיקה שנערכה בבזיל הקטו� לאחר השהייה , סימוכי� בניסוי זה

ל פלישה מסיבית של  במקרה שכולל, אויבי� טבעיי� על צמחי המלכודת די בו כדי להשיג תוצאה זו

 �. כנימת עש הטבק ואקריות, ממצאי� אלו נכוני� לגבי המזיקי� תריפס). 1טבלה , 1�3איורי� (המזיקי

 וכנימות עלה 29/7 �מנהר� בשתי מנהרות ב(כנימות עלה ומנהר� נמצאו בניסוי זה במקרי� בודדי� בלבד 

  ).18/5 �במנהרה אחת ב

�, )Phytoseiulus persimilis) BioPersimilisית הטורפת האקר: במנהרות פוזרו המועילי� הבאי

  )Orius laevigatus )BioOriusהפשפש הטור� , )Amblyseius swirskii) BioSwirskiהאקרית הטורפת 

כמו כ� נמצאו במנהרות מי� לא מזוהה של  .-Aphidius colemani) 100(BioAphidiusוהצרעה הטפילית 

מיני בר אלו הופיעו בכל  .לא מזוההומי� אחד לפחות של אקרית טורפת ) O. Albidipennisכנראה (אוריוס 

יתה ילא הכמות� במנהרות שהוספו בה� צמחי מלכודת ו, כולל אלו שהיו ללא צמחי מלכודת, המנהרות

בפסקה  צמחי מלכודת שהוזכרה 5% מש ע� 50למעט מנהרה אחת בטיפול רשת , גבוהה יותר לרוב

  .מתקודה



  ול הבזיל ורצ$ השיווק בטיפולי� השוני�השוואה בי� יב

היה הגבוה  צמחי מלכודת �5%ו 25תחת רשת  ,טו� לדונ� 2 � היבול שהתקבל בכל הטיפולי� היה גבוה כ

 25ובזיל שגדל במבנה המכוסה   צמחי מלכודת10% מש ע� 50בזיל שגדל במבנה המכוסה  רשת ל. ביותר

, נמוכה נמצאה בשאר הטיפולי�איכות  .  בהתאמה2.5 � ו 2.9 הייתה איכות טובה  צמחי מלכודת5% �מש ו

  . 1.9ציו� נמו� במיוחד ,  צמחי מלכודת10% �  מש ו25במיוחד בזיל שגדל במבנה המכוסה , מכיר�בזיל לא

יש להמשי� ניסוי זה ע� גידול צמחי מלכודת מחו� למבני� בהשוואה לגידול בתו� מבני� ולתקופת גידול 

  . הסניטציהארוכה יותר ולא בתקופת

  

  התודהבעת 

�  .ההדרכה והפיקוח, לחברת ביובי על השימוש באויבי� הטבעיי


