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                       2018 ספטמבר  

  

  מנוקדת קמחיתכנימה 
Phenacoccus solenopsis   

   פלפל בגידול
  

  שה"מ, משרד החקלאות � דוד סילברמ�שמעו� ביטו�,  תמר אלו�, נטע מור, סבטלנה דובריני�,
   מנהל המחקר החקלאי ,מכו� וולקני � צביקה מנדל

  
בפרי   �Phenacoccus solenopsisבשני� האחרונות אנו עדי� לתופעה של נגיעות בכנימה קמחית מנוקדת 

בשני� ופלפל המשווק לשוק המקומי. הכנימה התגלתה לראשונה לפני כעשור בתבליני� בבקעת הירד%, 

גידולי� ב צויהמ כנימהה. כיו� לאזור הערבהלכל רחבי האר), ובפרט שלאחר מכ% תפוצתה התרחבה 

הקמחית המנוקדת תפסה את מקומה יש לציי% כי הכנימה בעיקר פרחי�, ירקות, כותנה וצמחי נוי.  ,רבי�

  בצמחי תרבות חשובי� רבי�.  פניהשהופיעה כמה שני� ל ,של קמחית הסולניי�

_______________________________________________________________________________  

  
  הכנימהאור ית

שני מבולטות ה ,והיא מכוסה באבקת שעווה לבנה. שש נקודות כהות ,הכנימה הבוגרת אליפטיתצורתה של 

כשה% מכוסות פתיתי  ,מבדילי� אותה מהקמחיות האחרות. הביצי� מוטלות בקבוצות ,צדי גב הכנימה

שלושה �ר יומיי�כעבומטילה הנקבה עשרות עד מאות ביצי�. הזחלי� הבוקעי�  ולהכ+ בס .שעווה

סביב עלה הגביע. לזכרי�  ,הצמח. הכנימות יושבות לעתי� בצפיפות באזור העוק) יכל חלקבמתפזרי� 

  קמחיות. אחרי� של ה �מזכרי� של מיניאות� לי� יבדמהבוגרי� שני זוגות גדילי� בקצה הגו�, ה

     
      

  זכר בוגר  נקבה בוגרת  הכנימה וצבר ביצי�
  

 מנהל המחקר החקלאי
 מכו% וולקני
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  פונדקאי� והפצה

ינבוט, קיצת,  :ברהעשבי פונדקאי�, כמו רחב של נכנימה מגוו% ל

כמעט כל צמח בר שנמצא מחו) למבנה  ,למעשה .ירבוזו רגלת הגינה

  ובתוכו עלול להוות מקור הדבקה ראשוני בחלקת הגידול. 

ולמרחקי� גדולי�  ,למרחקי� קצרי� נעות הקמחיות בהליכה

נמלי� וציפורי�. על ידי מי� או והויר ואהי� בזרמי הזחלנישאי� 

והיא  ,במיוחדגבוה כושר התנועה של הקמחית המנוקדת כי נראה 

בכוחות עצמה , כשביכולתה לחדור על קירות הרשת של המבנה נצפית

תפוצת המזיק נעשית ג� באמצעות שתילי� בנוס� לכ+, לתוכו. 

  בחממת פלפל ל ירבוזעקמחית                                                                וחומר ריבוי, פועלי� וכלי עבודה.  

  

                         

  

  

  

  

  

  ה בחממה  יעל שתיל של עגבניקמחית                                     קמחיות על חוטי הדליה ועל הרשת             

  

  נזק 

שורשי�, גבעולי�, עלי� ופירות. הנזק מתבטא בניוו% אברי הצמח  :כל חלקי הצמח עלת תיישבהכנימה מ

פטריות ה"פייחת". הנזק לפרי מתבטא בפירות דביקי� התפתחות דבש המשמש מצע ל�ובהפרשת טל

. פעילות פירות כאלה אינ� ראויי� לשיווקמזוה� בקמחיות עצמ%. ה יפרבולעתי�  ,מכוסי� ב"פייחת"ה

מתפשטת לכל בית הצמיחה. הנקבות היא � ומה ,פינה מסוימת במבנהכמו  ,הכנימה מתחילה במוקדי�

על על שאריות צמחי� או  ,גבוהות, במבנההקי) הטורות טמפרבג�  ,הבוגרות שורדות היטב בקרקע

  שורשי� בקרקע. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   קמחיות על פרי הפלפל ברשתות השיווק                מקב) קמחיות באזור החיבור של הפרי לגבעול    
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  מניעה והדברה
 .(סולרי וכימי) ולשתול חומר ריבוי נקי מקמחיות לחטא את הקרקע בחיטוי משולב מומל) .1

 לנקות את החממה וסביבתה מעשבייה המהווה לרוב מקור הדבקה ראשוני של הצמחי�. מומל) .2

 ק.של המזי יותר יאפשר הדברה יעילהולגילוי מוקד� של הנגיעות  קבוע בחלקה יסייעניטור  .3

 פעילות נמלי� עשויה להעיד על נוכחות קמחיות בצמחי�.

תכשירי� ההקמחית ופיזורה בחלקה. ניוד ה% מקלות על משו� שלטפל כנגד נמלי�,  מומל) .4

 ברק%.ובזלת, נמלית  :ה� מומלצי� להדברת נמלי�ה

א והחשוב שבה� הו, לכנימה אויבי� טבעיי� נמצאובשיחי הנוי כי יש לציי%  :הדברה ביולוגית .5

מצמצמת צרעה זו  .מכבר בישראלהתבססה לא ר שא ,Aenasius arizonensis �צרעה טפילית 

 מתבצע. בימי� אלה במבני� קושי בהתבססותה כרינת הקמחית, א+ אוכלוסייבאופ% ניכר את 

שמש לפיזור בבתי צמיחה. נית% להעביר עתיד לבי, והוא �ביוחברת ריבוי המוני מסודר של הטפיל ב

 להעשירה בטפיל.   כדילתו+ החממה  ,המצויות על צמחי היביסקוס ,מושבות ע� קמחיות מטופלות

נית%,  א�בטיפול כנגד הקמחית ע� הופעת המוקדי� הראשוני� בחלקה.  מתחילי�: הדברה כימית .6

לפחות שני ריסוסי�  רססלטפל בחלקה כולה ול �שהדבר בלתי אפשרי  ובמקרה ,במוקדי� מטפלי�

י� שבקעו מהביצי� והתפזרו בגידול. לפגוע ג� בזחל כדי, ביניה�ימי�  כמהעוקבי� במרווח של 

של כל חלקי הצמח.  יטבמיכיסוי  תלקבל ,ליטר לדונ� 60�50לטפל בנפחי תרסיס של  מומל)

מעקב אחר התוצאות חשוב כדי לקבל החלטה  הטיפולי� המומלצי� להל% מדבירי� את הכנימה.

  להמש+ הטיפולי�.

  0.1% 90שטח +  סמ"ק 30 פלאש •

 1% נימגארד+  קסמ" 150 אפלורד •

  סמ"ק 100 אפלורד בשילוב ע�סמ"ק  30 מוספיל� ודומיואו גר�  75 איפו� •

 סמ"ק 50 מובנטו בשילוב ע�סמ"ק  30 מוספיל� ודומיואו גר�  75 איפו� •

  . EOS 1%כגו%  מינרלי שמ� בשילוב ע�סמ"ק  30 מוספיל� ודומיואו גר�  75 איפו� •

 סמ"ק לדונ� 100במנה של  בהגמעה קונפידור ודומיו •

 נהוגה הדברה  �בהשרי� בחלקות ובמועילי� הפזג� חשוב לציי� שחלק מתכשירי� אלה פוגעי� 
 .חברות ההדברה הביולוגיתאנשי המקצוע של ג� ע� בנושא ע$ ווויש להי ,משולבת

כל בגידול ובהקפדה על ימי ההמתנה לקטי&. ב תכשירי� השוני� מותנה ברישויהשימוש ב
יש להתייחס  � ליצואבגידול פלפל המיועד  .בו וית התכשיר בטר� השימושויש לעיי� בת ,מקרה

 לרשימות המתאימות.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  נה זהירות.שועל מקבל העצה לנהוג מ ,כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד


