
 zerlea wihqlt zerixia oeilr ietig zpiga zerlea wihqlt zerixia oeilr ietig zpiga
 zpixw zpixwUUVV) ) IIRRmicxe micxe  ( ( ly zevxtzd zripnl ly zevxtzd zripnl

 dlecb dipeiyw dlecb dipeiyw((SScclleerroottiinniiaa  sscclleerroottiioorrmm))  meilkxhameilkxha  
 

 
 
 

 פ ערבה" מו-גבי צוברי , יעל בר לבן, רחל לויטה
 מ" שה-אמנון נבון 

 
 
 

 תקציר
 . יכונההטרכליום הינו גידול מרכזי בין גידולי הפרחים בערבה  הת

לאחר מכן עוקרים את הצמחים ושותלים מחדש , צמחי הטרכליום מגדלים בערבה למשך שנתיים עד שלושאת 

 במהלך החורף של השנה השניה ואילךום השנה ובמהלך הגיזומים לחידוש נוף הצמחים בת. לאחר חיטוי הקרקע

אחת לשנתיים נובע , רך בשינטועהצו . לתמותת צמחים)קשיוניה גדולה( Sclerotinia sclerotiorum גורמת

ג " אחת הדרכים להפצת המחלה היא מנבגים המופצים מאפוטציות שהתפתחו ע.בעיקר מתחלואת הצמחים

steps)" (רגליים"מוציאות , בתנאי אקלים מתאימים נובטות הקשיונות. קשיונות ששרדו בקרקע מגידול קודם
 . ועליהן מתפתחות האפוטציות המכילות את הנבגים

.  במהלך עונת החורף מהקשיוניהבמהלך גידול הטרכליום מיישמים פונגיצידים למניעת תמותת הצמחים, וםכי

השימוש בפונגיצידים והצורך בשינטוע  כרוכים בהוצאות כספיות גבוהות הבאות לידי ביטוי בהקטנת הרווח 

חשוב אפוא לפתח . ביבהבנוסף מהווים חומרי ההדברה מטרד אקולוגי ומקור לזיהום הס. לחקלאי מהגידול

 .  ורחב שיטות חלופיות אשר תהיינה זולות וישימות בקנה מידה מסחרי
-ידוע מהספרות כי לצורך הבשלת אפוטציות  הקשיונות של הקשיוניה הגדולה זקוקות לאור בארוך גל קצר מ

nm390) UV .( הניסוי נערך בתחנת יאיר בטרכליום מהזן כחול)חישתיל.( 

בבדיקה .  על התפרצות מחלת הקשיוניה בטרכליוםUVהשפעתן של  יריעות פלסטיק בולעות בחרנו לבחון את 

של רמת הנגיעות בקשיוניה גדולה בחלקות טרכליום מאולחות במכוון בקישיוניה גדולה תחת חיפוי ביריעות 

רגיל ל תחת חיפוי בפלסטיק "בחלקות כנ. לא התקבלו כלל צמחים חולים במחלה, UVפלסטיק בולע קרינת 

 ). מהצמחים25%(נמצאו צמחים רבים נגועים בפטריה שמתו במהלך החורף 
יש . נראה כי יש בידנו אגרוטכניקה ידידותית וקלה לביצוע כדי להתחמק ממחלת הקשיוניה בגידול הטרכליום

 .  גם בעונת גידול שנייה UV-לחזור על הניסוי פעם נוספת ולבדוק את תכונות יריעת הפלסטיק בולעת ה

 

 



 מטרת הניסוי
י הטמנת "ע(השוואת הנגיעות בקישיוניה גדולה בין חלקות טרכליום מאולחות במכוון בקישיוניה גדולה 

ל המחופות בפלסטיק רגיל ללא המרכיב  " לבין חלקות כנUVמחופות ביריעות פלסטיק בולע קרינת ) קישיונות

 .UV-המונע את קרינת ה

 

 ביצוע הניסוי
בחודש . 2003בסוף חודש אוגוסט ) חישתיל(נשתל טרכליום מהזן כחול ' מ20X6.5בשתי מנהרות במידות 

מקור הקישיונות בחלקות . מ לאורך שורות הצמחים " ס0.5-ספטמבר הוטמנו בקרקע קישיונות בעומק של כ

 גרם של 6, רץ'  מ1 מקטעים של 6-בכל מנהרה הוטמנו הקישיונות ב. טרכליום שונות נגועות בקישיוניה גדולה

בחודש נובמבר חופתה . התבצע מעקב אחר הינגעות צמחים במחלה לאורך עונת הגידול. ישיונות בכל מקטעק

כדי לשמור על תנאי ).  ורדים של גניגרUV) IR רגיל והשניה ביריעת פלסטיק בולע IRחממית אחת בפלסטיק 

הפתחים בצדי . דוללחות המתאימים להתפרצות הקישיוניה לא נפתחו בפלסטיק חורי אוורור במהלך הגי

 . מש30המנהרות נסגרו עם רשת 

 

 תוצאות
בסוף חודש .  מהצמחים בחלקה שחופתה בפלסטיק רגיל10%-החל מאמצע חודש ינואר התקבלה תמותה של כ

עד לסוף הגידול לא התקבלה כל תמותה בחלקה .  מהצמחים בחממה זו25%-ינואר התקבלה כבר תמותה של כ

 ).1ראה איור  (UV שחופתה בפלסטיק בולע קרינת

 

 מסקנות
יש לחזור על . יש בידנו אגרוטכניקה ידידותית וקלה לביצוע להפחתה או מניעה של תמותת טרכליום מקישיוניה

 .  שומרת על תכונה זו גם בעונת גידול שנייה UVהניסוי פעם נוספת וכדאי לבדוק האם יריעת הפלסטיק בולעת ה
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 .UV השוואה של תמותת צמחי טרכליום מקשיוניה גדולה תחת חיפויי פלסטיק רגיל ובולע .1איור 

 


