
הדברה ביולוגית ומשולבת  הדברה ביולוגית ומשולבת  הדברה ביולוגית ומשולבת  הדברה ביולוגית ומשולבת  
::::בפלפל בתי צמיחה בערבהבפלפל בתי צמיחה בערבהבפלפל בתי צמיחה בערבהבפלפל בתי צמיחה בערבה

השני� הבאותהשני� הבאותהשני� הבאותהשני� הבאות    10101010    ����מבט למבט למבט למבט ל        

סיכונים והזדמנויות, פלפל בערבה בעשור הקרוב: הרצאה ביום עיון בנושא

בערבה 2013במסגרת אירועי יום פתוח , 30/1/2013תחנת יאיר 

שמעו� שטיינברגשמעו� שטיינברגשמעו� שטיינברגשמעו� שטיינברג
ממממ""""בי שדה אליהו בעבי שדה אליהו בעבי שדה אליהו בעבי שדה אליהו בע����ביוביוביוביו



:  :  :  :  צמיחה בערבהצמיחה בערבהצמיחה בערבהצמיחה בערבה����בפלפל בתיבפלפל בתיבפלפל בתיבפלפל בתי משולבתמשולבתמשולבתמשולבת////הדברה ביולוגיתהדברה ביולוגיתהדברה ביולוגיתהדברה ביולוגית
התפתחות ע� השני�התפתחות ע� השני�התפתחות ע� השני�התפתחות ע� השני�
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משולבת בירקות בישראלמשולבת בירקות בישראלמשולבת בירקות בישראלמשולבת בירקות בישראל/ / / / החבילה להדברה ביולוגיתהחבילה להדברה ביולוגיתהחבילה להדברה ביולוגיתהחבילה להדברה ביולוגית

להדברת כנימת עש הטבק ואקרית עיוותי�להדברת כנימת עש הטבק ואקרית עיוותי�להדברת כנימת עש הטבק ואקרית עיוותי�להדברת כנימת עש הטבק ואקרית עיוותי�

פלפלפלפלפלפלפלפל
חצילחצילחצילחציל
מלפפו�מלפפו�מלפפו�מלפפו�

אקרית הסבירסקיאקרית הסבירסקיאקרית הסבירסקיאקרית הסבירסקי                                        

נקבה בוגרתנקבה בוגרתנקבה בוגרתנקבה בוגרת    ����אקרית הפרסימיליס אקרית הפרסימיליס אקרית הפרסימיליס אקרית הפרסימיליס 

פלפלפלפלפלפלפלפל
חצילחצילחצילחציל
אבטיחאבטיחאבטיחאבטיח
מלפפו�מלפפו�מלפפו�מלפפו�

שדהשדהשדהשדה����תותתותתותתות

להדברת אקרית אדומהלהדברת אקרית אדומהלהדברת אקרית אדומהלהדברת אקרית אדומה

פרט בוגרפרט בוגרפרט בוגרפרט בוגר    ����צירעת האפידיוס צירעת האפידיוס צירעת האפידיוס צירעת האפידיוס 

פלפלפלפלפלפלפלפל
חצילחצילחצילחציל
מלפפו�מלפפו�מלפפו�מלפפו�

שדהשדהשדהשדה����תותתותתותתות

להדברת כנימות עלהלהדברת כנימות עלהלהדברת כנימות עלהלהדברת כנימות עלה

בוגר ושתי נימפותבוגר ושתי נימפותבוגר ושתי נימפותבוגר ושתי נימפות    ����פשפש האוריוס פשפש האוריוס פשפש האוריוס פשפש האוריוס 

פלפלפלפלפלפלפלפל
חצילחצילחצילחציל

שדהשדהשדהשדה����תותתותתותתות

להדברת תריפס קליפורנילהדברת תריפס קליפורנילהדברת תריפס קליפורנילהדברת תריפס קליפורני



מועילי� ותכשירי� כימיי�מועילי� ותכשירי� כימיי�מועילי� ותכשירי� כימיי�מועילי� ותכשירי� כימיי�, , , , פגעי�פגעי�פגעי�פגעי�

ממשק עמידות נבו�ממשק עמידות נבו�ממשק עמידות נבו�ממשק עמידות נבו�: : : : צו השעהצו השעהצו השעהצו השעה, , , , """"ותיקי�ותיקי�ותיקי�ותיקי�""""    ����כנגד הפגעי� הכנגד הפגעי� הכנגד הפגעי� הכנגד הפגעי� ה        

""""תכשיר תומ תכשיר תומ תכשיר תומ תכשיר תומ """"ליד כל אויב טבעי מ� הראוי שיהיה ליד כל אויב טבעי מ� הראוי שיהיה ליד כל אויב טבעי מ� הראוי שיהיה ליד כל אויב טבעי מ� הראוי שיהיה         

דרושה הרמוניזציה ברשימת תכשירי ההדברה המותרי�  דרושה הרמוניזציה ברשימת תכשירי ההדברה המותרי�  דרושה הרמוניזציה ברשימת תכשירי ההדברה המותרי�  דרושה הרמוניזציה ברשימת תכשירי ההדברה המותרי�          
לשימוש על התוצרת ליצואלשימוש על התוצרת ליצואלשימוש על התוצרת ליצואלשימוש על התוצרת ליצוא



השני�  השני�  השני�  השני�      10101010    ����מה היה לנו במה היה לנו במה היה לנו במה היה לנו ב: : : : מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�
????האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות

תריפס הקיקיו�תריפס הקיקיו�תריפס הקיקיו�תריפס הקיקיו�

רכנ# חיווררכנ# חיווררכנ# חיווררכנ# חיוור

הסולניי�הסולניי�הסולניי�הסולניי� קמחיתקמחיתקמחיתקמחית



השני�  השני�  השני�  השני�      10101010    ����מה צפוי במה צפוי במה צפוי במה צפוי ב: : : : מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�מזיקי� משניי�
????הבאותהבאותהבאותהבאות

פסילת העגבנייהפסילת העגבנייהפסילת העגבנייהפסילת העגבנייה
ותפוח האדמהותפוח האדמהותפוח האדמהותפוח האדמה        

חדקונית הפלפלחדקונית הפלפלחדקונית הפלפלחדקונית הפלפל

מנוקדתמנוקדתמנוקדתמנוקדת קמחיתקמחיתקמחיתקמחית
))))כבר כא�כבר כא�כבר כא�כבר כא�((((



מחלות וירוסמחלות וירוסמחלות וירוסמחלות וירוס

TSWV: : : : תריפס הפרחי� המערביתריפס הפרחי� המערביתריפס הפרחי� המערביתריפס הפרחי� המערבי        

PYLCV: : : : כנימות עלהכנימות עלהכנימות עלהכנימות עלה        

????????כנימת עש הטבקכנימת עש הטבקכנימת עש הטבקכנימת עש הטבק        



האויבי� הטבעיי� להדברה ביולוגיתהאויבי� הטבעיי� להדברה ביולוגיתהאויבי� הטבעיי� להדברה ביולוגיתהאויבי� הטבעיי� להדברה ביולוגית

מתבססות מהר יותרמתבססות מהר יותרמתבססות מהר יותרמתבססות מהר יותר. . . . אקריות טורפות פוריות יותראקריות טורפות פוריות יותראקריות טורפות פוריות יותראקריות טורפות פוריות יותר        

אקריות טורפות מותאמות ליובש ולטמפרטורה גבוההאקריות טורפות מותאמות ליובש ולטמפרטורה גבוההאקריות טורפות מותאמות ליובש ולטמפרטורה גבוההאקריות טורפות מותאמות ליובש ולטמפרטורה גבוהה        

????אויבי� טבעיי� חדשי� לכנימות עלהאויבי� טבעיי� חדשי� לכנימות עלהאויבי� טבעיי� חדשי� לכנימות עלהאויבי� טבעיי� חדשי� לכנימות עלה        

טורפי� לקמחית המנוקדתטורפי� לקמחית המנוקדתטורפי� לקמחית המנוקדתטורפי� לקמחית המנוקדת////טפילי�טפילי�טפילי�טפילי�        

נמטודות תוקפות חרקי�נמטודות תוקפות חרקי�נמטודות תוקפות חרקי�נמטודות תוקפות חרקי�        

קיימי�קיימי�קיימי�קיימי�

עתידיי�עתידיי�עתידיי�עתידיי�



שיטות יישו� של אויבי� טבעיי�שיטות יישו� של אויבי� טבעיי�שיטות יישו� של אויבי� טבעיי�שיטות יישו� של אויבי� טבעיי�

,  ,  ,  ,  אקריות טורפותאקריות טורפותאקריות טורפותאקריות טורפות((((חוס  כח אד� חוס  כח אד� חוס  כח אד� חוס  כח אד� , , , , ....טטטט....מיכו� לפיזור אמיכו� לפיזור אמיכו� לפיזור אמיכו� לפיזור א        
))))פשפש האוריוספשפש האוריוספשפש האוריוספשפש האוריוס

יישו� מניעתי בדגש על מערכות שחרור איטי או מזו�  יישו� מניעתי בדגש על מערכות שחרור איטי או מזו�  יישו� מניעתי בדגש על מערכות שחרור איטי או מזו�  יישו� מניעתי בדגש על מערכות שחרור איטי או מזו�          
))))תֵק# לאקריות טורפותתֵק# לאקריות טורפותתֵק# לאקריות טורפותתֵק# לאקריות טורפות((((חלופי חלופי חלופי חלופי 



ניטור ופיקוחניטור ופיקוחניטור ופיקוחניטור ופיקוח

ממוחשב של מזיקי� מעופפי� על  ממוחשב של מזיקי� מעופפי� על  ממוחשב של מזיקי� מעופפי� על  ממוחשב של מזיקי� מעופפי� על  ////זיהוי אוטומטיזיהוי אוטומטיזיהוי אוטומטיזיהוי אוטומטי        
מלכודות דבק צבעוניותמלכודות דבק צבעוניותמלכודות דבק צבעוניותמלכודות דבק צבעוניות

זיהוי מרחוק של נזקי� של מזיקי מוקד לא מעופפי�  זיהוי מרחוק של נזקי� של מזיקי מוקד לא מעופפי�  זיהוי מרחוק של נזקי� של מזיקי מוקד לא מעופפי�  זיהוי מרחוק של נזקי� של מזיקי מוקד לא מעופפי�          
))))אקרית אדומהאקרית אדומהאקרית אדומהאקרית אדומה((((



שיתופי פעולהשיתופי פעולהשיתופי פעולהשיתופי פעולה

עמידויות למחלות  עמידויות למחלות  עמידויות למחלות  עמידויות למחלות  ((((ע� מטפחי� וחברות הזרעי� ע� מטפחי� וחברות הזרעי� ע� מטפחי� וחברות הזרעי� ע� מטפחי� וחברות הזרעי�         
))))צמח אוֵהד לאויב הטבעיצמח אוֵהד לאויב הטבעיצמח אוֵהד לאויב הטבעיצמח אוֵהד לאויב הטבעי, , , , ומזיקי�ומזיקי�ומזיקי�ומזיקי�

איתור וֶחֶקר אויבי� טבעיי�  איתור וֶחֶקר אויבי� טבעיי�  איתור וֶחֶקר אויבי� טבעיי�  איתור וֶחֶקר אויבי� טבעיי�  ((((ע� המחקר החקלאי ע� המחקר החקלאי ע� המחקר החקלאי ע� המחקר החקלאי         
))))חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�



המגדלהמגדלהמגדלהמגדל

        ����כחלק מהכחלק מהכחלק מהכחלק מה" " " " חיצוניחיצוניחיצוניחיצוני""""עצמאי או עצמאי או עצמאי או עצמאי או : : : : סוגיית הפיקוחסוגיית הפיקוחסוגיית הפיקוחסוגיית הפיקוח        
""""חבילהחבילהחבילהחבילה""""

,  ,  ,  ,  חבילה מותאמתחבילה מותאמתחבילה מותאמתחבילה מותאמת, , , , חבילה קשיחהחבילה קשיחהחבילה קשיחהחבילה קשיחה: : : : המודל המסחריהמודל המסחריהמודל המסחריהמודל המסחרי        
פי צריכהפי צריכהפי צריכהפי צריכה����מוצרי� נפרדי� עלמוצרי� נפרדי� עלמוצרי� נפרדי� עלמוצרי� נפרדי� על



חינו חינו חינו חינו 

הכנסת נושא הדברה ביולוגית ומשולבת לתוכנית  הכנסת נושא הדברה ביולוגית ומשולבת לתוכנית  הכנסת נושא הדברה ביולוגית ומשולבת לתוכנית  הכנסת נושא הדברה ביולוגית ומשולבת לתוכנית          
הלימודי� של בתי הספר האזוריי�הלימודי� של בתי הספר האזוריי�הלימודי� של בתי הספר האזוריי�הלימודי� של בתי הספר האזוריי�

דר  המשמרת הצעירהדר  המשמרת הצעירהדר  המשמרת הצעירהדר  המשמרת הצעירה, , , , התעוררות מלמטההתעוררות מלמטההתעוררות מלמטההתעוררות מלמטה        



חומר למחשבהחומר למחשבהחומר למחשבהחומר למחשבה

הא� נית� להגיע בערבה להדברה ביולוגית משולבת  הא� נית� להגיע בערבה להדברה ביולוגית משולבת  הא� נית� להגיע בערבה להדברה ביולוגית משולבת  הא� נית� להגיע בערבה להדברה ביולוגית משולבת          
?  ?  ?  ?  גידוליתגידוליתגידוליתגידולית����רברברברב? ? ? ? אזוריתאזוריתאזוריתאזורית



כיווני� אפשריי�כיווני� אפשריי�כיווני� אפשריי�כיווני� אפשריי�: : : : שיווקשיווקשיווקשיווק

????פלפלפלפלפלפלפלפל����ביוביוביוביו        

''''ערבה נקייהערבה נקייהערבה נקייהערבה נקייה'''': : : : מיתוג אזורימיתוג אזורימיתוג אזורימיתוג אזורי        

תוצרת ללא שאריות של חומרי הדברה כללתוצרת ללא שאריות של חומרי הדברה כללתוצרת ללא שאריות של חומרי הדברה כללתוצרת ללא שאריות של חומרי הדברה כלל        

חלק בלתי נפרד מתיירות חקלאיתחלק בלתי נפרד מתיירות חקלאיתחלק בלתי נפרד מתיירות חקלאיתחלק בלתי נפרד מתיירות חקלאית        

ביביביבי����ביוביוביוביו, , , , שחר כרמישחר כרמישחר כרמישחר כרמי: : : : מקורמקורמקורמקור



::::תודות לתודות לתודות לתודות ל

,,,,שאול גינצברגשאול גינצברגשאול גינצברגשאול גינצברג, , , , שאול אביאלשאול אביאלשאול אביאלשאול אביאל, , , , שחר כרמישחר כרמישחר כרמישחר כרמי
ארנו� אלושארנו� אלושארנו� אלושארנו� אלוש, , , , משה כה�משה כה�משה כה�משה כה�

ביביביבי����שדה ביושדה ביושדה ביושדה ביו����שיווק ושרותשיווק ושרותשיווק ושרותשיווק ושרות

עבור הרעיונות וההערותעבור הרעיונות וההערותעבור הרעיונות וההערותעבור הרעיונות וההערות



תודה על ההקשבהתודה על ההקשבהתודה על ההקשבהתודה על ההקשבה

www.biobee.com


