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הגור� פגיעה רבה לגידולי� שוני�, ובעיקר לעגבנייה.  הנו מזיק חדש יחסית Tuta absolutaוטה אבסולוטה ט

ולמשפחת העשבחניניי�  Lepidopteraמשתיי� לסדרת הפרפראיי� החרק נחשב למזיק הסגר. הוא בארה"ב 

Gelechiidae.  מנהרבלאחר בקיעתו הזחל נובר �לעיתי� . ות ותעלות אופייניותעלי�, פירות או גבעולי� ויוצר בה

.� מ"מ. 10 !אור� גו  הבוגר כ חודר הזחל לתו� הגבעולי� ואמירי הצמיחה וגור� לקיטו� האמירי� ולנבילת

אמצעי המניעה וההדברה כנגדו אינ� מספקי�, בייחוד בחקלאות אורגנית, בה מספר התכשירי� המותר לשימוש 

ות לכל אג� הי� התיכו� מתבצע במקומות רבי� מחקר אינטנסיבי הוא מצומצ� מאד. מאז חדירתו בשני� האחרונ

 �בכוונה לפתח דרכי� להתמודדות עימו. אחד מכיווני המחקר הקיימי� הנו פיתוח ממשק של הדברה משולבת ע

 N. tenuisהרכנ   , המותא� היטב לצמח העגבנייה.Nesidiocoris tenuisמדביר ביולוגי טבעי מקומי, הרכנ  

. Omnivore)הבוגר הנו בעל יכולת להיזו� מהחי ומהצומח ( רת הפשפשאי� ולמשפחת הרכנפיי�.משתיי� לסד

הרכנ  טור  ביצי� וזחל מדרגה ראשונה של העש טוטה אבסולוטה ולכ� הוא בעל פוטנציאל לשמש מדביר ביולוגי 

צעיר, כתוצאה מכ� כנגדו. כאשר הרכנ  ניזו� הזנה צמחית הוא מוצ% את מוהל הצמח מעלי�, גבעולי� ופרי 

בניסוי שנער�  נוצרי� חיגורי� באות� רקמות, אשר עלולי� לגרו� להתייבשות ובסופו של דבר לנשירת עלי� ופרי.

 �כנגד עש הטוטה  N. tenuisיעילות הרכנ    הבדקנ 2013!2010בתחנת יאיר בשלוש עונות גידול רצופות בי� השני

הטיפולי� שנבדקו במהל� שנות הניסוי . איקר�מידת הנזק של הרכנ  ואופיו לעגבניות חממה, בעיקר מז�   הבחננו

במהל� ושילוב של רכנ  ע� טיפול כימי.  , טיפול רכנ  מווסתכללו ביקורת לא מטופלת, טיפול כימי, טיפול רכנ 

ותחילת החור , אול� רמת האוכלוסיה במהל� הסתיו  באופ� טבעי למבני הניסוי המזיק שלוש שנות הניסוי חדר

נשארה נמוכה במהל� החור . רמת הנגיעות עלתה ע� ההתחממות והגיעה לרמה של השמדת חלקות טיפול 

על ונמצא שפיזורו  נבח� במסגרת הניסוי הרכנ מועד הפיזור המתאי� של  .בשתיי� משלוש שנות הניסוי הביקורת

אוכלוסיית רכנ  גבוהה של מעל עשרה פרטי� התבססות הסיכו� ל גדיל אתה� או מיד ע� השתילה השתילי מגשי

ביא להתייצבות רמת ה לקדקוד במהל� החור . פיזור הרכנ  כשבועיי� עד שלושה שבועות לאחר השתילה

פרטי� לקדקוד במהל� החור . רמה כזו אינה דורשת, על פי הידע שיש בידינו כיו�, התערבות  6!3 !האוכלוסייה ל

הרכנפי� הגיעה לעשרה פרטי�  אוכלוסייתאוכלוסיית הרכנ . חשוב לציי� שבמש� החור , ג� כאשר  כימית לריסו�

התפתח בחלקות הניסוי של פגיעה בקודקודי הצמיחה ויותר לקודקוד, לא נצפו נזקי� לעגבנייה. נזק ישיר לעגבנייה 

  קט� יותר. לקראת סו  העונה במהל� חודש מאי וככל שהצמח היה ע� יותר נו , הנזק היה 

מספיק יעיל למניעת נזקי� מהעש. שילוב של הרכנ  ע�  תר� להדברת טוטה אבסולוטה, א� לבדו לא היה הרכנ 

   , המותרי� בממשק אורגני, היה הטיפול היעיל ביותר.EOS!מספר מצומצ� של ריסוסי� ע� טרייסר אולטרה ו

שימוש חלקות עגבנייה בגידול אורגני.  בשני� האחרונות נצפו נזקי� כבדי� מעש הטוטה אבסולוטה במספר

מהעש יפחית הסיכו� לנזק כלכלי להדברת הטוטה ריסוסי� מספר מצומצ� של ע�  N. tenuisהרכנ  בשילוב של 

  ויפחית הסיכו� לשבירת חומרי ההדברה. 
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