
 

  

  בגידול תבליני� בממשק אורגנימשולבתפיתוח גישות הדברה 

  

פ ערבה "מו � סבטלנה גוגיו, נורית שפירא, רמי גול�, ויטהורחל ל, אריאל יפה, שמעו� פיבוניה, דפנה הררי

  תיכונה וצפונית

  מינהל המחקר החקלאי, המכו� להגנת הצומח �יגאל אלעד 

  חקלאות משרד המ"שה, אג� הירקות � דויד סילברמ�

   משרד החקלאותמ"שה, ד נגב"לה � סבטלנה דובריני�

  תארגו� לחקלאות אורגנית ביולוגי �רפי רודמ� 

  

  תקציר

. מחלות ומזיקי� באופ� מרכזי ביותר, גידול תבליני� בממשק אורגני מתמודד ע� בעיות הגנת הצומח

בעוד חומרי הדברה ,  קשהכאשר שאריות של חומרי הדברה בגידול תבליני� בכלל מהווה בעיה שיווקית

בעבודה    .לי� פחותימקובלי� מוצאי� משימוש ובמקומ� מוכנסי� חומרי� חדשי� פחות רעילי� ויע

גידול חורפי של בזיל ומרווה בבתי  נבח�  2007/8 � ו2006/7שהתבצעה בתחנת ניסויי� יאיר בערבה בעונות 

 .1 :מטרות העבודה היו .בלבדק אורגני המותרי� בממשהדברה בתכשירי אורגני ושימוש בממשק צמיחה 

 להפחתת התפתחות מחלות ומזיקי� והגדרת יחסי הגומלי� �הגדרת התנאי� הסביבתיי� האופטימאליי

 מתוצאות המחקר עולה כי . שילוב חומרי הדברה ואויבי� טבעיי� להדברת מחלות ומזיקי�.2, ה�ביני

נראה . מחלת הבוטריטיס בבזיל ל התפתחות לא הייתה השפעה משמעותית עבתכשירי ההדברהלשימוש 

לעומת בזיל ) סולרית�(תלת שכבתי בפוליאתיל�  במבני� שהיו מכוסי� בבוטריטיס הצמחי� הבדל בנגיעות

ה רק במנהרה אחת והודברה מחלת הקימחו� התפתחבמרווה . שגדל תחת כיסוי פוליאתיל� רגיל

במבני� וכ� שימוש בחומרי ' וספי� להעלאת הטמפאמצעי� אגרוטכניי� נ מומל( לבחו�  .בתכשירי� שנוסו

�  .הדברה ביולוגיי� נוספי

  

  מבוא 

. מחלות ומזיקי�, הבעיות המרכזיות בממשק גידול אורגני בתבליני� ה� התמודדות ע� הגנת הצומח

ג� רשימת .  מעט חומרי הדברה עוברי� תהלי+ רישוי מסודר בתחו� התבליני�,מסיבות כלכליות

� לשימוש בתבליני� ממשק אורגני המתפרסמת על ידי גופי הפיקוח מצומצמת ביותרהחומרי� המותרי .

בהולנד רמת . לחברות היצוא יש רשימות חומרי� מותרי� וימי המתנה ע� שינויי� קלי� בי� החברות

 ימי� לפני 10מ לפיכ+ יש להפסיק לרסס " ח 0.01השאריתיות המותרת לרוטנו� נגד כנימת עש הטבק היא

.  ימי� לפני קטי� אסור לרסס בתכשיר זה3�5לפיכ+ . מ" ח 1 בפירטרו� השאריתיות המותרת היא.הקציר

  . רמ אבל צפוי שבעתיד השימוש בה יוגבל או אפילו ייאס" ח 50ת שארית שלבתכשירי גופרית מותר

, )2005 'וחובזקס  (צמחי התבלי� נתקפי� על ידי סידרה של מחלות ומזיקי� והרשימה ארוכה

גידול .  רק חלק עיקרי של מזיקי� ומחלותמצויני�להל� ,  הפגיעה וחומרתה משתני� מגידול לגידולעוצמת

מחלת . חלק� קצירי� טכניי�, צמחי תבלי� מאופיי� במספר קצירי� רב במהל+ העונה והתחדשות הצימוח

 . )1997 'בני וחובשהר ()Botrytis cinerea ,בוטריטיס(נו� עיקרית ברוב מיני התבליני� היא העובש האפור 

�הנבגי� , ויוצרת אשכולות של נבגי� אל מיניי� על נושאי נבגי� הפטרייה בוטריטיס תוקפת עלי� וגבעולי



    

הסימפטו� הנפו( בצמחי� נגועי� הוא התפתחות עובש אפור . מתפזרי� באוויר ואחראיי� להפצת המחלה

החדירה לפונדקאי יכולה להתבצע על . י�נושאי הנבגי� וכמות גדולה מאוד של נבג, שהוא תפטיר הפטרייה

�אמצעי� אגרוטכניי� . ידי קורי נביטה של הנבגי� או על ידי תפטיר שהתבסס על חלקי צמח מתי� או חיי

 �קציר , ררי� ומסחררי אוירומאו,  באמצעות פתחי צדאוורורלהפחתת שיעור ההדבקה בבוטריטיס ה

אפשרויות הטיפול .  להדבקה�אופטימאלייאינ� בשעות יו� בה� תנאי הסביבה הלחות והטמפרטורה 

�בשמ� נאט , בתכשירי� נגד בוטריטיס בממשק האורגני מוגבלות לאיבוק אבקת אב� בזלת לייבוש גדמי

לאחרונה נכנס לשימוש תכשיר ביולוגי חדש המבוסס על השמר .  למניעה על ידי חיזוק הצמח200שבח , 35

Metschnikowia fructicolaהיס וקשיונ נגד בוטריטי .  

 מחלות הקימחו� הנגרמת על ידי מיני הפטרייהמחלות נו� נפוצות נוספות בתבליני� רבי� ה� 

Oidium spp. , במיוחד במרווה�ושמיר, טרגו �טפיל מוחלט.רוזמרי �ה �התפטיר בהיר,  פטריות הקימחו ,

מינית בדר+ כלל אינה דרגה הה, גדל שטחית על העלי� ולרוב מוגבל לתאי האפידרמיס של הצמח המותק�

תפטיר הפטרייה מצמיח קורי� עליה� נישאי� נבגי� אשר נפוצי� בעיקר על ידי הרוח אבל ג� על . חשובה

�מבוססי� על ) קונבנציונליגידול ג� ב( בגידול האורגני ותהאמצעי� להתמודדות ע� הקימחונ. ידי חרקי

זרעי הצמח איזדרכת הודית בני� שמקור� מיצויי� צמחיי� כמו שמני , תכשירי גופרית שיעילות� טובה

 המבוסס על חיידק, תכשיר ביולוגי חדש הנקרא סרנייד, )מיצוי מצמח ע( התה( טימורקס ,)גניק�, נימגארד(

השימוש בתכשירי� אלו מאפשר להקטי� את השימוש בגופרית אשר מלכלכת את העלווה ועקב כ+  .בצילוס

צ יעילותה פוחתת באופ� משמעותי ובטמפרטורות " מ18 �בטמפרטורות נמוכות מוהשימוש בה בעייתי 

כמו כ� שימוש בגופרית פוגע בכיסוי הפוליאתיל� של החממות ומקצר את . גבוהות מידי היא עלולה לצרוב

המשמשי� נגד קימחו� וקימחונית עלולי� לפגוע , Cטימורקס וטימור , מיצויי� צמחיי� כמו נימגארד. חייו

  .'צרעות טפיליות וכו, פש האוריוסבאויבי� טבעיי� כמו פש

 בכל הגידולי� אבל Bemisia tabaciה� כנימת עש הטבק  המזיקי� החשובי� בצמחי תבלי�

 Thripsותריפס הבצל בעירית, Franklinella occidentalis תריפס קליפורני , מיוחד בבזיל ומרווהב

tabaci  . אקרית אדומה מצויהTetranychus cinnabarinusבכל הג �אקרית העיוותי� , ידולי

Polyphagotarsonemus latusכנימות עלה ,  בבזילAphis gossypii, Myzus persicae, Myzus persicae 

nicotianae , נמטודותMeloidogyne javanica�כנימה קימחית .  בבזיל ורוזמריPlanococcus citri 

  .זחלי� של עשי�. סוככיי�, בזיל,  בטרגו�Liziomyzeae זבוב מנהרני� . קורנית, טרגו�, במנטה

 לפתח בגידולי תבלי� עיקריי� גישה המשלבת אמצעי� יתההארוכת טווח הת המחקר מטר

�בבעיות מרכזיות  העסקראשונית התוכנית ה. אגרוטכני� ותכשירי� ליישו� בקנה מידה רחב, ביולוגיי

ומחלות ) בוטריטיס(ש האפור מחלת העוב , מחלות נו�הנכללו ב.  של תבליני� אורגני�בהגנת הצומח

 B. tabaciכנימת עש הטבק (מזיקי� עיקריי� , .Oidium sppהקימחו� הנגרמת על ידי מיני הפטרייה 

כפי שהוגדרו המטרות הספציפיות ). Liriomyza huidobrensis ו Liriomyza trifoliiזבובי המנהרות ו

 להפחתת התפתחות מחלות ומזיקי� ליי�האופטימאלהגדיר את התנאי� הסביבתיי�  היוהמחקר  בתכנית

בדיקת מידת התבססות אויבי� טבעיי� על צמחי תבלי� עיקריי� לשילוב . ה�יוהגדרת יחסי הגומלי� בינ

  . אמצעי� ביולוגיי� ואגרוטכניי� והשפעות גומלי� ע� חומרי הדברה

בוטריטיס (וה בגידולי בזיל ומרובבעיות חשובות בחור� ובאביב  ניסויי�התמקדו ה בשלב ראשו�

 .ומאוחר יותר בכנימת עש הטבק) בבזיל וקימחו� במרווה

  



    

  

  מזיקי�הדברה ביולוגית של 

בתוכנית הדברת , 2006 נובמבר ואוקטוברחודשי� המחקר הראשוני נער+ בתחנת יאיר בתבליני� שנשתלו ב

 הארבענבחרו . מזיקי� באמצעי� שוני� ומטרתו הייתה מציאת ממשק הדברה משולבת הטוב ביותר

�   .בזיל ומרווה מנטה וטרגו�, גידולי

  הדברת מחלות נו� 

 .העובש האפורהבעיה העיקרית בגידול בזיל בחור� היא מחלת .  בזיל ומרווהבגידולי�העבודה התמקדה 

 בתנאי  חודר לצמח דר+ הפצעי� של הגדמי�העובש האפור, הבזיל נתק� במחלת הבוטריטיס לאחר הקציר

 שימוש באמצעי� האגרוטכניי� המעלי� את טמפרטורת הלילה במנהרה ושילוב .טמפרטורות לא גבוהות

במרווה עיקר הבעיה בחור� ה� הקימחו� והכשותית . להביא להפחתה בנגיעותעשוי  תכשירי הדברה

  .המשגשגות בתנאי הלחות הגבוהה השוררת במנהרות העבירות

  

  שיטות וחומרי�

  

  מנטה וטרגו�,  מרווה, בבזיל מזיקי�בקרת

 15 מנהרות באור+ 8כ "סה. תקיי� בשלב ראשו� כתצפית במנהרות עבירות בממשק הזנה אורגניההמחקר 

בזיל : כל מנהרה היו שני גידולי�ב.  בכניסותמש 50 ורשת UVבולע  פוליאתיל� מכוסות  מטר6 ורוחב  מטר

 תשמשו תצפית לגישי מנהרות תכל ש. )2006 (שתלו במהל+ אוקטובר ונובמברנמנטה וטרגו� אשר , ומרווה

  :הדברה אחרת למניעת מזיקי� כדלקמ�

כנגד מזיקי� וטימורקס , בוטאניגארדחומרי� האמצעות � בהתא� לנגיעות בטיפולי, הדברה כימית. 1

בדיקת יעילות צרעת הדיגליפוס נגד , הדברה ביולוגית באמצעות אויבי� טבעיי�. 2; כנגד מחלות נו�

בדיקת התבססות אויבי� טבעיי� על צמחי התבלי� . ימת עש הטבקמנהרני� ואקרית הסבירסקי נגד כנ

�צרעת הדיגליפוס נגד , )סלריוחציל ( יישו� אויבי� טבעיי� על צמחי מלכודת �צמחי מלכודת . 3; הנבדקי

אקרית הסברסקי נגד כנימת עש הטבק בחציל ואקרית הפרסימיליס נגד , זבוב מנהרות בסלרי ושעועית

  .זחלי�בפרט לטיפול  ,בקורת ללא טיפול. 4; חצילסלרי ובאקרית אדומה 

   

  הדברה כימית של מחלות נו�

 .2007 מבר שתילה בנוב בממשק הזנה אורגני' מ5.5ואור+ ' מ 6ברוחב  תקיי� במנהרות עבירותההמחקר 

  :בשילובי� שוני�) סולרית�(ופלסטיק תלת שכבתי  בפוליאתיל� תהחופהקרקע כוסו והמנהרות 

  

  בזילניסוי ב

 + UV בולע כיסוי פוליאתיל�. ב; חיפוי פוליאתיל�+  UVכיסוי פוליאתיל� בולע . א :חיפוי+כיסויטיפולי 

  . כיסוי וחיפוי סולרית�. ג ;חיפוי סולרית�

 ,18.12.07 �ב, לפני הקציר . כפולה למניעת כניסת מזיקי� מש50רשת הותקנה בכל פתחי המנהרות 

 וקציר ' מ1X1.5 שגודל� )המדג� ( קציר סלקטיבי נעשה בחלקות השקילה. בבוטריטיסאולחוהמנהרות 

מיד לאחר  29.3.08,� ו12.3.08, 25.2.08, 5.2.08, 4.1.08, 19.12.07: תאריכי הקצירי�. טכני לשאר הערוגה

�ערוגה , סרנייד עד לנגירהוהשנייה בשמר האחת ב ,כל אחת בנפרד,  רוססו הערוגותכל אחד מהקצירי

 שמר ,המותרי� בממשק האורגני, ביולוגיי�תכשירי� ה�  ריסוסהרי תכשישני   .וססה כביקורתאחת לא ר

 למעבדה וועברה, מחלקת השקילה ,הצמחי�. בארבע חזרות  ,0.5% בריכוז של  וסרנייד 1%בריכוז 



    

בהמש+ . וריקבו� על העלה ומיונו ליצוא ולשוק כשהקריטריוני� היו פגעי� חיצוניי� לשקילת היבול 

 נבחנהכמו כ�  .מד�חיי  ימי� הובלה ימית ויומיי� 7, יצואבתנאי סימולציה לנלקחה דגימה להשהיה 

�  . ובהמש+ תמותת צמחי�אחת לשבוע, בעובש אפור בשטחוקודקודי הצמיחה  נגיעות הגדמי

  

  מרווהניסוי ב

 50רשת  ה הוצברותפתחי המנהב, חיפוי פוליאתיל�+  רגיל �פוליאתילמנהרות ע� כיסוי  היו ארבעניסוי ב

טימורקס , בחנו שני חומרי ריסוס המתאימי� לממשק הגידול האורגנינ.  כפולה למניעת כניסת מזיקי�מש

 1.5%מור בריכוז ,  0.5%טימורקס בריכוז , 17.3.08 �  וב10.3.08 � החומרי� רוססו בלושת ש.גניק�+ומור

כמידת הכיסוי של העלה בסימני� של  חומרת מחלת הקימחו� הוערכה חזותית  .0.5%וגניק� בריכוז 

דדו מש )Hobo (אוגרי נתוני� אלקטרוניי�צבו הובכל המנהרות   .באחוזי� מכלל שטח העלההקימחו� 

אוגרי נתוני�  6כ "סה(  האוויר והקרקע בשתי חזרותלנטורטיפול וצבו בכל הלחות וטמפרטורה ו

 �  .)הובו קרקעאוגרי נתוני� וארבע ) ולחות' טמפ(יר הובו אוואלקטרוני

  

  תוצאות 

  )72006/שנת ( מרווה מנטה וטרגו�,  בבזיל הדברת מזיקי�

 בא� או מזיקי�מחלות לא נראתה התפתחות . סוסי� בלבד כטיפולי מניעהבוצעו שני רי � הדברה כימית

  .אחת מהחלקות

 אויבה ,רסקיי למרות פיזור חוזר ונשנה של אקרית סב� הדברה ביולוגית באמצעות אויבי� טבעיי�

 הוב� שכנימת עש בדיעבד.  בחלקה הטבעיהאויב תהתבססוהתרחשה  לא ,כנימת עש הטבק לשהטבעי 

בימי� אילו שנערכת תוכנית סמ+ תוצאות אילו הורחבה ה על .הטבק היא מזיק עיקרי בקי( ולא בחור�

 בשלוש ארבע טיפולי�,  חלקות16 � ב�15.4.08 שתילי בזיל נשתלו ב.שבתחנת יאירהניסויי� בחלקת 

 לשיבוש תעופת  UVמנהרה ע� פוליאתיל� בולע 2;  כיסוי בפוליאתיל� רגיל�  מנהרה פתוחה 1 :חזרות

מנהרה פתוחה  4;  מש50 מנהרה המכוסה וסגורה ברשת � מנהרה סגורה 3 ;כנימת עש הטבק לתו+ המבנה

�בכל  .לצור+� ריסוסי� בהתא, כימי� המתאימי� לממשק אורגני בלבד/המטופלת בתכשירי� ביולוגיי

� .)ידווח בנפרד (המנהרות נתלו מלכודות דבק לניטור ומעקב אחר מזיקי

לא הייתה . לא הצליח חציל וסלרי , ניסיו� לייש� אויבי� טבעיי� על צמחי המלכודת�  צמחי מלכודת

 ,א� אחת מהאקריות. שבחלקותעל צמחי המלכודת או על צמחי התבלי� יי� עהאויבי� הטבהתבססות 

במהל+  למרות פיזורי� חוזרי� ונשני� , לא נראו לאחר הפיזורהאקרית הטורפתוסבירסקי אקרית ה

  .העונה

 

  )82007/שנת (הדברת מחלות נו� 

  בזיל ניסוי ב

שנערכה , )בוטריטיס(בבחינת נגיעות הגדמי� בעובש שחור  � גיי�וביולתכשירי� בריסוס טיפולי ההדברה 

 הקציר השני בכל הבדיקות שנערכו לאחר . שמר וסרנייד לי הריסוסלא נמצאו הבדלי� בי� טיפו, מידי שבוע

בבדיקת תמותת   .)1טבלה  (ולא נראה הבדל משמעותי בי� הטיפולי� המעל ו60% �כהגיעה הנגיעות ל

 � ל23במהל+ כל תקופת הגידול אחוז התמותה היה בי�  ,הצמחי� נמצא שלא היה הבדל בי� טיפולי הריסוס

  ). 1איור  (27%



    

� השוני� בטיפולי בבוטריטיס הגדמי� הנגועי�)י�חוזא(שכיחות : 1לה טב  

  

 
  דגימהה ימועדנגיעות בוטריטיס לפי (%) ת ושכיח 

 חיפוי+טיפולי הכיסוי
  ביקורת
  

  שמר
 

  
  סרנייד

 

הדגימתארי% ה   28/1 5/2 14/2 27/2 28/1 5/2 14/2 27/2 28/1 5/2 14/2 27/2 

חיפוי +כיסוי פוליאתיל� רגיל
 70 88 87 61 36 88 79 61 62 76 78 66  סולרית�

 37 92 80 55 59 92 81 55 58 72 84 69 אתיל� רגיליכיסוי וחיפוי פול

 46 58 54 29 49 58 60 29 60 47 71 29 חיפוי סולרית+כיסוי
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   .מעובש אפור צמחי בזיל מתי� השפעת תכשירי הדברה ביולוגי� על שכיחות :1איור 

  

תלת ופוליאתיל� ל� יפוליאתבשימוש בחינת תוצאות הב: יבול –  חיפוי וכיסוי&  טכניי�אמצעי� אגרו

יחסית לטיפולי החיפוי והכיסוי ביבול תוספת  ה שלמגמ) 2איור (ת י נראחיפוי וכיסויל )סולרית� (שכבתי

 � .ולי�בשל השונות הגדולה בתו+ הטיפ) P=0.05(מובהק ההבדל אינו לאור+ כל תקופת הגידול א+ האחרי

 בטיפול כיסוי וחיפוי  יותר מאשר42% �ה כיתתוספת היבול הכללי בטיפול כיסוי וחיפוי סולרית� הי

   .)הנהוג אצל חקלאי האזור(אתיל� רגיל יבפול
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  .יריעות חיפוי וכיסוייבול בזיל מצטבר בממוצע בהשפעת : 2איור 

  

  באיכות יצואוכללי , יבולתר� לתוספת ית� השימוש בחיפוי וכיסוי בסולרכי ) 3איור (נראה  � איכות היבול

תוצאות ההדמיה  . א+ התוספת אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית טו� יצוא בלבד1.5 טו� יצוא לעומת 2 �כ

נכשלו בכל הקצירי� ובכל , צ"מ 20 �ויומיי� בצ "מ 12 '  ימי� בטמפ7לאחר השהיה של , ליצוא ימי

  .שבוצע לפני הקציר הראשו�,  ל החלקות בנבגי הבוטריטיסהטיפולי� וזאת כתוצאה מהאילוח המוגבר ש
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  אגרוטכניי� טיפולי�התפלגות יבול הבזיל ליצוא ולשוק מקומי בהשפעת  : 3איור 

 



    

במנהרות המכוסות ) 4איור ( שיעור הנגיעות בבוטריטיס של גדמי הבזיל � נגיעות הגדמי� בבוטריטיס

 לעומת שני הטיפולי� האחרי� בה� 27% �ה כהי, בסולרית� ושהקרקע שלה� מחופה בסולרית�

 . 60% �הנגיעות הייתה כ
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  השפעת טיפולי חיפוי וכיסוי על שכיחות הגדמי� הנגועי� בבוטריטיס : 4איור 
  

  מרווהבניסוי 

�לקראת סו� . במהל+ כל עונת הגידול הייתה התפתחות יפה של חלקות הצמחי� ללא סימניי מחלה כל שה

בטימורקס החלקה החל ריסוס  10.3.08 � בו, ו+ הארבעמת , אחתימחו� במנהרהעונת הגידול התפתח ק

נית� לראות בטבלה שהריסוס הפחית  .בקימחו�העלי� לפני כל ריסוס נבדקו החלקות לנגיעות . �גניק+ומור

   .תצפית בלבדתוצאות כ 2 בטבלה י�מובאנתוני� ה . גניק�+חלקית את הנגיעות במיוחד השימוש במור
  

   השפעת תכשירי ריסוס על קימחו� במרווה :2טבלה 
  

  בעלהתנגיעות ממוצע(%) שיעור                    

 עלה עליו� עלה אמצעי  עלה תחתו� טיפול  בדיקה תארי%

 0 1 10 טימורקס 10.3 לפני ריסוס

 0 4.5 10       גניק�+מור  

 1.5 7 27 ביקורת  

 0 15.5 22.8 טימורקס 17.3

 0 2.1 3.1 גניק�+מור  

 0 20.3 35.5 ביקורת  

 0 15.5 13.1 טימורקס 24.3

 0 2.4 4.8 גניק�+מור  

 0 22 29.6 ביקורת  

 0 1 17.7 טימורקס 27.3

 0 0.1 3.6 גניק�+מור  

 0 2.4 47.7 ביקורת  



    

  דיו�

קרב תופעת העמידות של חרקי� וגורמי מחלה לחומרי הדברה הולכת וגוברת ומעוררת חששות כבדי� ב

תכשירי ההדברה מבצעי� את פעולת� ביעילות הולכת ופוחתת . חקלאי� הנשעני� על ממשק הדברה כימי

בענ� התבליני� מצטמצ� הפער בתחו� הגנת הצומח בי� הממשק הקונבנציונלי לבי� הממשק . ביחס לעבר

ש בה� ולהגדיל במצב בו תכשירי� מפסיקי� להיות יעילי� יש נטייה להגביר את תדירות השימו. האורגני

 חיפוש אחר פתרונות תמחייב התיות חומרי הדברה בתבליני� מהווה בעיה שיווקית קשהישאר. את המינו�

עונה על דרישות Integrated Pest Management, IPM), (הדברה משולבת . חלופיי� ידידותיי� לסביבה

 מוצמדת למוצרי� IPMווית  ת.הצרכני� למזו� נקי משאריות חומרי הדברה ושמירה על איכות הסביבה

הדברה כימית , חקלאיי� כמו פלפל מתוק ותות שדה אשר גדלו בממשק המשלב הדברה ביולוגית

  .סלקטיבית וגישות אגרוטכניות

. הדברה ביולוגית נגד מחלות ומזיקי� שוני� בתבליני� היא נושא חדש יחסית והמידע לגביו מועט

מחלת הבוטריטיס בבזיל  בהדברת לא הראו יתרו� ממשיולוגי טיפולי הריסוס הביבמחקר המדווח נמצא כי 

פחיתה  הביא להשמר כמתחרה בבוטריטיס והסרנייד כתוצר של חיידקי� לאטיפולי . ועל הקימחו� במרווה

ת הבוטריטיס לכלל ביטוי מחלגיעה ובמרווה לא ההואיל . בתמותת הצמחי� יחסית לחלקות שלא רוססו

  . לגבי השפעת הטיפולי� למחלה בגידול זהעותיותק מסקנות חד משמיהסלא נית� 

�שילוב חיפוי וכיסוי סולרית� הראה עדיפות ראשונית על פני השילובי� , השפעת האמצעי� האגרוטכניי

� מאפשר העלאת ,עי� אגרוטכניי� כפלסטיק לכיסוי וחיפוי מבני� בחור�כזה באמצשימוש  .האחרי

בוטריטיס לאחר קציר הייתה נגיעות הגדמי� ב. והיבול ליצואמעלה את היבול הכללי בכ+ במבני� ו' הטמפ

  ).סולרית�(ה יותר בחלקות שהיו מכוסות ומחופות בפלסטיק תלת שכבתי נמוכ
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  .37�44):ו(ו "השדה ע. המחלה
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המחקר שלעיל דווח לקר� מדע� . החוקרי� מודי� לקר� מדע� ראשי במשרד החקלאות על מימו� המחקר

   ).603-0203-07' מס(

, בי על תרומת האקריות הטורפות�תודה לחברת ביו, לאורי פלד על תרומת הכיסוי והחיפוי לניסויתודה 

חברת לטימורקס ותרומת התכשיר  לחברת ביומור על ,גניק� ומורתרומת התכשירי� דע קד� על לחברת 
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