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  תקציר

נזקה . מת עש הטבק הינה מזיק קוסמופוליטי רב פונדקאי שיכול להתפתח על מאות מיני צמחי�כני

ובגידולי תבליני� נזקה העיקרי הוא , של הכנימה מתבטא בהעברת וירוסי� קשי� במספר גידולי�

הנגיעות קשה כמו בזיל בצמחי תבלי� . היותה מזיק הסגר שאינו רצוי במדינות אליה� מיועד היצוא

בשני� האחרונות דווח על עלייה  .� שהכנימה מתבססת בגידול בחלקי הצמח שאינ� נקטפי�משו

שינוי זה נובע מהסלקציה שפועלת . בהופעת הכנימה וירידה ביעילות של חלק מתכשירי ההדברה נגדה

הידוע בפיתוח עמידות , Qכ לסלקציה של תת המי� "ריבוי הריסוסי� גור� בד. על אוכלוסיות הכנימה

הייתה לבדוק טיפולי� שוני� הכוללי� מבני�  2010 הניסוי שבוצע במהל� קי� תמטר .בה קבוצותלהר

שנער� בתחנת זוהר כיכר הניסוי . וריסוסי� על מנת לשמור על ניקיו� מכנימת עש הטבק לאור� זמ�

כל חזרה היא מבנה המכוסה בפתחי האוורור . כלל ארבעה טיפולי� כל טיפול בשלוש חזרותסדו� 

 מש 50 במסדרו� רשת וכל המבני� חובר. כניסה הכפולה ברשת חרקי� ומעל לפוליאתיל� רשת צלוב

ביקורת ללא הטיפולי� כללו . 7/5/2010בזיל מהז� פרי נשתל בתארי� . ע� כניסה כפולה וחשוכה

טיפולי ריסוס מניעתי וטיפולי ריסוס תגובתי לפי ניטור דו שבועי במנהרות המכוסות , ריסוסי�

לפי תוצאות הניטור נראה שלשימוש בפוליאתיל� ע� חוס� . UVאתיל� רגיל ופוליאתיל� חוס� בפולי

UVוזה נראה בבירור בטיפול התגובתי ע� וללא פוליאתיל� ,  יש יתרו�UV.  נמצא הטיפול המניעתי

והוא עדי& על טיפול תגובתי שבו מטפלי� לאחר גילוי , יעיל בשמירה על רמות אוכלוסיות נמוכות

נראה שמצב העמידות הראשוני של האוכלוסיות הנכנסות למבנה קובע את רמת . ראשונות לוסיותאוכ

א� האוכלוסייה הנכנסת  .כי במקרה כזה יעילות הריסוסי� מוטלת בספק, האוכלוסיות שיתפתחו

אחרת , חייבי� בבדיקת עמידות א� ברצוננו לטפל רק בחומרי� יעילי�, Qלמבנה מורכבת מתת המי� 

בחומרי� ללא הכרת מצב האוכלוסייה יכול להביא להתפתחות מהירה של אוכלוסיות שלא טיפול 

  .מגיבות לריסוסי�

  
  

  מבוא
נזקה . כנימת עש הטבק הינה מזיק קוסמופוליטי רב פונדקאי שיכול להתפתח על מאות מיני צמחי�

קה העיקרי הוא א� בגידולי תבליני� נז, של הכנימה מתבטא בהעברת וירוסי� קשי� במספר גידולי�

הכנימה מפרישה טל דבש שמוש� . היותה מזיק הסגר לא רצוי בכל המדינות אליה� מיועד הייצוא

בגידול . פייחת ובנגיעות גבוהה מחלישה את הצמחי� ומשאירה סימפטומי� של הצהבת עלי�

יל בז) 1: התבליני� באר� הכנימה מתפתחת על גידולי תבליני� רבי� שנית� לחלק� לשתי קבוצות



הקבוצה הראשונה סובלת יותר מנזקי הכנימה בגלל אופי הגידול . טרגו�, אורגנו, מנטה) 2ומרווה 

דבר שמקל על הכנימה להתחבא ולהתפתח על חלק זה , שמצרי� השארת חלק מהצמח בזמ� הקציר

בנוס& הריסוסי� אינ� מגיעי� לחלקי� אלה של הצמח והכנימה יכולה להתפתח ולהשלי� . של הצמח

  . ורי חיי� ללא כל בעיהמחז

כנימת עש הטבק נובע בשני� האחרונות ג� מהדינאמיקה  העלייה בחשיבות ובנזק של


 וBהמשתנה של הופעת שני תת המיני�  Q�כיוו� ששני תת המיני� מגיבי� .  באזורי� השוני� באר

בשני� . הדינאמיקה שלה� משתנה בהתא�, באופ� שונה לתנאי האקלי� ולמשטרי ההדברה

נ� אג (אחרונות דווח על עלייה בהופעת הכנימה וירידה ביעילות של חלק מתכשירי ההדברה נגדהה

כ "ריבוי הריסוסי� גור� בד. שינוי זה נובע מהסלקציה שפועלת על אוכלוסיות הכנימה. )2009

הידוע בפיתוח עמידות להרבה קבוצות כימיות הכוללות הניקוטיני� , Qלסלקציה של תת המי� 

וחומרי� שפועלי� על ) טייגר(י� שוני� "מגח, )איפו�, קליפסו, קונפידור, אקטרה, מוספיל�(החדשי� 

 יכול להתפתח בתנאי Qלאחרונה מצאנו ג� שתת המי� ). אויסקט, פגסוס, אוברו�(מערכות שונות 

 שמראה רגישות Bבניגוד לתת המי� ,  מעלות צלזיוס35 
טמפרטורות גבוהות שיכולות להגיע ליותר מ

 באזור הערבה נמצא שעד סו& האביב אי� בעיה  מהתצפיות שנעשו עד כה.ר לטמפרטורות גבוהותית

נמצא שיש יתרו� .  בבזיל ובגידולי� אחרי�סטואוג
 יולי
של המזיק והעלייה מתחילה בחודשי� יוני

. )2005 ,'דובריני� וחוב (בשימוש בכניסת לובי א� זה אינו מונע לגמרי את כניסת הכנימה לתו� המבנה

מעניי� לציי� . בניטור שנעשה לאור� תקופות הניסויי� התגלו בוגרי� של הכנימה בשלבי� מאוחרי�

דבר המעיד , שריסוסי� לא הביאו לירידה משמעותית במספר בוגרי הכנימה כשהיה שימוש ברשת צל

כניסות באופ� כללי שימוש ברשתות נגד חרקי� ע� הקפדה על . על הימצאות� של אוכלוסיות עמידות

מגדלי . א� נצפתה עלייה בכל סוגי הרשתות לאחר מכ�, כפולות הביאו ללכידת בוגרי� בחודש יולי

ולכ� , התבליני� שומרי� על רציפות בגידול� במהל� כל השנה על מנת לשמור על יתרו� שיווקי רצו&

ישנה ") ערבה נקייה("בערבה בקי�  .יש צור� בהדברה מתמדת של הכנימה ע� התכשירי� הקיימי�

המטרה של . דבר שמחייב את המגדלי� למשטרי הדברה אחרי�, דרישה מוחלטת לאפס חרקי�

 טיפולי� שוני� הכוללי� מבני� וריסוסי� על מנת לשמור הייתה לבדוקהאביב הניסוי שבוצע במהל� 

  .על ניקיו� מכנימת עש הטבק לאור� זמ�

  

  שיטות וחומרי�

הניסוי כלל ארבעה טיפולי� . 7/5/2010 
נשתל בבזיל מהז� פרי . נער� בתחנת זוהר כיכר סדו�הניסוי 

ע� )  ערבהIR(מכוסה יריעת פוליאתיל� מנהרה כאשר כל חזרה היא מבנה , כל טיפול בשלוש חזרות

ושני וילונות בכניסה לכל מבנה , ע� מבנה מסדרו� וכניסה כפולה למסדרו�, ) צל30%(רשת צל 

לת ע� רשת נגד חרקי� ודופ� מכוסה ע� יריעה פוליאתיל� הכניסה הכפולה כוללה ד. מהמסדרו�

  :הטיפולי�. ר" מ250 
כל מבנה כ).  דר� הכניסהנימות עש טבק כתעל מנת לצמצ� חדיר(שחורה 

 ביקורת ללא טיפולי� כל תקופת הניסוי תחת פוליאתיל� רגיל .1

ת ריסוסי� קבועי� מראש ללא קשר להתפתחו(טיפול מניעתי תחת פוליאתיל� רגיל  .2

 )אוכלוסיות



 )טיפולי� כתגובה להופעת אוכלוסיות(טיפול תגובתי תחת פוליאתיל� רגיל  .3

 )טיפולי� כתגובה להופעת אוכלוסיות(טיפול תגובתי תחת פוליאתיל�  .4

  1,2 ובתמונות 1 באיורמובאמבנה הניסוי 

  

  2010 תחנת זוהר –מבנה ניסוי בזיל קיצי ללא כנימת עש הטבק : 1איור 

  

    

ג המבני� המחוברי� "רשת צל ע: 2תמונה   מיד לאחר הקציר חלקת הבזיל: 1 תמונה
  . מש50במסדרו� של רשת 

  



  .הטיפולי� המתוכנני� היו ע� חומרי� מורשי� בגידול בזיל ולפי ימי המתנה הקבועי� לייצוא

� על סמ. י פקחית מזיקי� נעשה פעמיי� בשבוע בשש נקודות שונות בתו� כל מבנה"הניטור בשטח ע

הונחו מלכודות צהובות , במקביל. תוצאות הניטור של הפקחית התקבלה ההחלטה על הריסוסי�

 :בנוס&. הוחלפו פע� שבוע ונספרו מיידית,ט בכל המבני�"ללכידת כע

 )Q או B(נבדקה הזהות של תת המיני� , ברגע שהופיעו הכנימות הראשונות •

� הנמוכה והדרישה להפסיק את לא הייתה אפשרות לבדוק עמידות האוכלוסיות בגלל רמת •

 ".חוק הסניטציה"הניסוי בגלל 

או היווצרות חורי� במבני� תרמו לעליה , תקלות שונות כמו פתיחה לא מבוקרת של המבני� •

 .באוכלוסיות הכנימות

כנהוג אצל בי קטיסלהיבול נקט& . )24/6/2010 (באזורתחילת תקופת הסניטציה עד   קצירי�5בוצעו 

  .מגדלי�

  

  הניטור תוצאות

נית� לראות שרק אחרי , ט באופ� כללי במבני� השוני�" כע התפתחות אוכלוסיותבהסתכלות על

חשוב . )2איור  (שלושה שבועות מתחילת הניסוי נצפו הכנימות הראשונות ואז התחילו הטיפולי�

� לא לציי� שלפני גילוי כנימות במבני� רק הטיפול המניעתי קיבל ריסוסי� בעוד שהטיפולי� האחרי

לאחר כשלושה .  שהטיפול התגובתי היה יעיל רק לשלושה שבועותנית� להסיק. קיבלו שו� ריסוסי�

ט ראשונות למבנה "שבועות היה הקטי& הראשו� ונית� להניח שמה שתר� באופ� משמעותי לכניסת כע

, הקטיפי� בוצעו באופ� מסחרי לגמרי ללא כל בקרה ממתכנני הניסוי. הוא פתיחת המבני� לקטיפי�

העלייה לאחר . זאת אומרת שהכניסה והיציאה בזמ� הקטיפי� הייתה דומה לחלקות מסחריות

מבני  חו� ממבני� בכל הטיפולי הריסוסבכל הטיפולי� בתחילת חודש יוני התחילו נצפתה שהראשונה 

הייתה עלייה הדרגתית ע� הגעה לשיא בסו& חודש יוני מה , למרות הטיפולי� שניתנו. תורביקה

ות הכניסה של הכנימות הראשונות בתחילת חודש יוני גרמה להתבסס :' א:שמעיד על שני דברי�

הכנימות שנכנסו בתחילת חודש יוני היו מתת מי�  :'ב; והטלה של דור שבא לידי ביטוי בסו& חודש יוני

Qבגלל  מי� זהי� לא הביאו להכחדתסהריסו, למרות המספרי� הנמוכי� שנצפו.  כפי שנבדק במעבדה 

ות העמידות הריסוס לא היה על סמ� מידע אוד, כיוו� שלא בדקנו את רמת העמידות. העמידות שלה�

  .ולכ� חלק מהחומרי� שרוססו לא היו יעילי�



  

  

  

  .ט במבני� השוני� לפי טיפול" התפתחות אוכלוסיות כע:2איור 

  

 שלא נית� להמשי�  ג�נקבעהגיעו לשיא� וכנימות העש  אוכלוסיות )24/6/2010(בסו& חודש יוני 

בחומרי� מותרי� או בימי ניתנו מספר טיפולי� ללא התחשבות ולכ� " חוק הסניטציה"בניסוי בגלל 

לאחר הטיפולי� הללו נצפתה . המתנה על מנת להוריד את האוכלוסיות ולבדוק את יעילות החומרי�

א� לאחר מכ� הייתה עלייה ) ארבעה ימי� לאחר הטיפול (28/6 
 ירידה משמעותית שהגיעה לשפל ב

הגלמי� והזחלי� על החלקי� התחתוני� של הצמחי� לא כנראה בגלל שהרבה מ, יותר משמעותית

בתחילת חודש יולי הניסוי . וה� הגיחו מספר ימי� לאחר הטיפול, נחשפו בכלל לריסוסי� שניתנו

  .הכניסה לסניטציהע� נפסק 

  

   ניטור לפי טיפול וכיווניות המבנה

ת מועטה של אוכלוסות נית� לראות שבמבני� בצד הדרומי הייתה התפתחו) 3איור (במבני הביקורת 

צרי� . לאור� כל הניסוי לעומת המבנה שהיה בצד צפו� שהייתה בו התבססות אוכלוסיות גבוהה

  . סו& יוני עד להדגיש שבמבני� הללו לא היו כלל טיפולי ריסוס
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   התפתחות אוכלוסיות במבני הביקורת:3איור 

  

  

מובנית מראש הייתה התפתחות במבני הטיפול המניעתי שקיבלו טיפולי ריסוס לפי תוכנית 

ההופעה של הכנימות הראשונות הייתה בתחילת חודש יולי . ט בכל המבני�"מועטה של אוכלוסיות כע

לא היה כיוו� בו רמת , הרמות של האולוסיות שהתפתחו היו נמוכות לאור� כל הניסו). 4איור (

הרמות ג� לא היו נמוכות . הכנימות הייתה גבוהה באופ� משמעותי מכיווני� אחרי� של המבני�

  .באופ� משמעותי מהרמות שנצפו בביקורת

 באופ� משמעותי מהטיפול UVט לא הייתה גבוהה בטיפול התגובתי תחת פוליאתלי� "רמות כע

  ). 5איור (המניעתי או הביקורת 



  

   התפתחות אוכלוסיות במבני הטיפול המניעתי:4איור 
  חות אוכלוסיות במבני הטיפול המניעתי התפת:4 איור

  
  

  
  

  UVהתפתחות אוכלוסיות במבני הטיפול התגובתי תחת פוליאתלי�  :5איור 

  UV התפתחות אוכלוסיות במבני הטיפול התגובתי ע� פוליאתלי� :5 איור

  
  



בטיפול התגובתי תחת פוליאתלי� רגיל נצפתה , UVבהשוואה לטיפול התגובתי תחת פוליאתלי� 

תוצאה זו מראה . )6איור  (ט במבני� בכל הכיווני�"ות הכי משמעותית של אוכלוסיות כעההתפתח

עלייה זו תיתכ� . ט בהשוואה לטיפולי� האחרי�"שטיפול כימי הביא לעלייה דרסטית באוכלוסיות כע

ההבדל ברמת האוכלוסיות בי� הטיפולי� התגובתי הרגיל . בגלל העמידות שאוכלוסיות אלו פיתחו

, י הוא שבטיפול המניעתי הייתה הגנה מפני חדירת פרטי� ראשוני� שיכלו לבסס אוכלוסיותוהמניעת

הבדל זה יכול להביא . אול� בטיפול התגובתי הטיפולי� התחילו רק לאחר גילוי הכנימות הראשונות

 מביא להורדה UVתוצאה זו ג� מראה שכיסוי בפולאתרי� . להכפלה ברמת האוכלוסיות הנצפות

 היה מכוסה ע� UVחשוב לציי� שלמרות שהפוליאתלי�  .ט כמו ג� בטיפול המניעתי"ת כעבאוכלוסיו


כנראה שעדיי� לתוספת הזו של ה, רשת צל UVט למבני�" יש אפקט משמעותי על חדירת כע.  

  

  
  התפתחות אוכלוסיות במבני הטיפול התגובתי תחת פוליאתלי� רגיל :6איור 

  

ט בניסוי הונחו מלכודות דבק במבני� השוני� של "ה לעקוב אחר התפתחות אוכלוסיות כעבמטר

העלייה המשמעותית באוכלוסיות הכנימה נצפתה הרבה . במסדרו� ובכניסה הכפולה לניסוי, הניסוי

היתרו� של שימוש ). 7איור (יותר מאוחר מאשר הניטור הידני שנעשה לאור� כל תקופת הניסוי 

אכ� נית� לראות שהגילוי הראשו� של . ט הנכנסות למבנה"ק הוא הגילוי המוקד� של כעבמלכודות דב

הדינאמיקה של האוכלוסיות הנצפות על . המלכודות היה מוקד� יותר מאשר הגילוי בניטור הידני

מלכודות הדבק ובניטור הידני איננה תמיד תואמת וזה נובע מהרבה מאוד סיבות שחלק� קשור 

גובה הצבות המלכודות וסיבות נוספות , המקו� ממנו הכנימות נכנסות,  המלכודותבמקו� בו מוצבות

במקרה של החלטה על טיפולי� רצוי לקבל החלטה על סמ� שתי שיטות הניטור הללו שלכל . אחרות

  .אחת מה� יתרונות שוני�



  

  ות דבק דלכו לכידות במ–ט במבני� ובאזורי� השוני� של הניסוי "התפתחות אוכלוסיות כע:  7 איור
  

  ניטור תת מיני�

 מהבדיקות 100% 
מתחילת הניסוי נעשה ניטור לזהות הכנימות הראשונות שנכנסו למבנה ונמצא שב

זה תוא� את . כ אינו מגיב טוב להרבה מתכשירי ההדברה"שבד, Qשנעשו היה מדובר בתת המי� 

  . ר סדו� בכלל באזור התחנה ובכיכQהבדיקות שנעשו בעבר המראות שליטה של תת המי� 

  

  מסקנותסיכו� ו

וזה נראה בבירור בטיפול התגובתי ע� וללא ,  יש יתרו�UVלשימוש בפוליאתיל� ע� חוס�  .1

 .UVפוליאתיל� 

והוא עדי& על טיפול תגובתי שבו , מות אוכלוסיות נמוכותהטיפול המניעתי יעיל בשמירה על ר .2

 . ראשונות מטפלי� לאחר גילוי אוכלוסיות

דות הראשוני של האוכלוסיות הנכנסות למבנה קובע את רמת האוכלוסיות נראה שמצב העמי .3

 .כי במקרה כזה יעילות הריסוסי� מוטלת בספק, שיתפתחו

חייבי� בבדיקת עמידות א� ברצוננו לטפל , Qה הנכנסת למבנה מורכבת מתת המי� יא� האוכלוסי .4

 להביא להתפתחות ה יכוליאחרת טיפול בחומרי� ללא הכרת מצב האוכלוסי, רק בחומרי� יעילי�

 רואי� את זה בבירור בעלייה הדרסטית של .מהירה של אוכלוסיות שלא מגיבות לריסוסי�

 ).3איור ( הכללי ול התגובתי בסיכו�האוכלוסיות בטיפ

מסדרו� וניטור קפדני מאפשרת גידול , דלת כניסה כפולה, הקפדה יתרה על מבנה סגור ללא חורי�  .5

עלפי מבני , ט גבוהות במיוחד"הדברה בתקופה שבה אוכלוסיות כעבזיל ללא שימוש בחומרי 
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