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  תקציר

המי� י נתק� בעיקר ע"הפלפל בתקופת השתילות בקי�  ,בערבהפיתיו�.  מיצטאואוהפלפל נתק� ע"י מספר מיני� של 

Pythium aphanidermatum . .יולי ואוגוסט בטמפרטורות גבוהות במיוחד �שתילת פלפל בערבה נעשית במהל  סו

גור הטמפרטורות הגבוהות מעלות את רגישות הצמחי� לפיתיו� ועלול להיגר� נזק רב של תמותת שתילי� צעירי� ואו פי

נית� ג� להיעזר בחומר  בגידול. בערבה נית� להדביר את הפיתיו� בקרקע ע"י חיטוי סולרי ואו שילוב ע� מתא� סודיו�.

למניעת נזקי המחלה ע"י יישו� שלו לאחר השתילה. בעת האחרונה ראינו בחלקת ) Mefenoxam(ההדברה רידומיל 

נוספי� להדברת  תכשירי�של הרידומיל ובמש  מספר שני� בחנו בחדרי גידול ובשדה יעילות הדברה נמוכה הניסויי� 

נמצא שיישו� של  הפונגיציד דיסאר�  2016/17ו  2014/15, 2013/14שנערכה בתחנת יאיר בעונות הגידול פיתיו�. בעבודה 

)Fluoxastrobin (הדברת פיתיו� טובות במיוחד. הביא לתוצאות  ,בשילוב ע� רידומיל מקבוצת הסטרובילוריני�

מבחינת כושר התנועה בצמח ובקרקע ומבחינת הקשת הרחבה של  )אזוקסיסטרובי�עמיסטר (תכונות די דומות ל לדיסאר�

בניגוד לעמיסטר שעלול להיות פיטוטוקסי לפלפל ביחוד בשלבי גידול מוקדמי�,  ,פטריות אות� הוא עשוי להדביר. אול�

למניעת נזקי� של מיני פיתיו� יתרו� לשימוש  לדיסאר� י להיותפלפל עשוב ,לכ�דיסאר� אינו פיטוטוקסי כלל.  תכשירה

  .שוני� וגורמי מחלה נוספי�

ע� רידומיל  סמ"ק לדונ� 150ואו  100של דיסאר� במינו�  טיפול משולבש נמצא בפיתיו� מאד בשדה ע� נגיעות גבוהה

לתוצאות הדברת פיתיו� טובות  י�, יו� ושבוע לאחר השתילה, הביאשנית� פעמי ,סמ"ק לדונ� 50במינו� גולד נוזלי 

  לבד.  תכשירהיו טובות בהרבה מיישו� כל  תכשירי�במיוחד ולגידול צמחי� תקי�. תוצאות מת� שני ה

   

  מבוא

המי� י נתק� בעיקר ע" הפלפלבתקופת השתילות בקי�  ,בערבהפיתיו�.  מיצטאואוהפלפל נתק� ע"י מספר מיני� של 

Pythium aphanidermatum . יולי ואוגוסט בטמפרטורות גבוהות במיוחד. שתילי �שתילת פלפל בערבה נעשית במהל  סו

הפלפל המגיעי� מהמשתלה נעשי� רגישי� מאד לפיתיו� עקב השתילה בקרקע ע� טמפרטורות גבוהות. בשדה ע� נגיעות 

וג� במצבי� בה� השתילי� נגועי� תיתכ� תמותת צמחי� רבה ואו פיגור בגידול שמביא לחוסר אחידות בשדה. בפיתיו� 

). 2009פיבוניה ולויטה, צמחי פלפל בערבה עלולי� לסבול ג� מתמותת צמחי� בחור� הנגרמת ע"י מי� אחר של פיתיו� (

. נית� )2015, 'פיבוניה וחוב( ואו שילוב ע� מתא� סודיו�בקרקע ע"י חיטוי סולרי הקיצי  נית� להדביר את הפיתיו� ,בערבה

. במש  מספר )2011פיבוניה ולויטה, ( רידומיל למניעת נזקי המחלה ע"י יישו� שלו לאחר השתילה תכשירג� להיעזר ב

בעת האחרונה היות ו כיו� רלבנטיי�ניסויי� אלו נוספי� להדברת פיתיו�.  תכשירי�שני� בחנו בחדרי גידול ובשדה 

  .של הרידומיל ובחלקת הניסויי� הפחתה ביעילות נצפתה 

  



  שיטות וחומרי�

קרקע המ'.  X6.5מ' 40רה שמידותיה יבמנהרה עב והתבצע 2016/17ו  2014/15, 2013/14 עונות הגידול תבשלושהניסויי�  

 מספר שני�בקרקע . אילוח זה נשמר Pythium aphanidermatumבפתיו� "קיצי"  מלאכותיאופ� אולחה בזו מנהרה ב

 תגדלוהבמבנה  הטמפרטורה הגברתל ,)רשת צל בלבד (ללאמש  50 רשת חופתה ע�המנהרה  .השדהניסויי לאותנו  מש ישו

 בניסויי� שנבח�  הפלפלוז� בתחילת חודש אוגוסט בכל עונות הניסוי השתילה התבצעה  .פיתיו�י� להדבקה ברגישות הצמח

תמותת ובחנו סימני קמילה נ, מצב הצמחי� בשעות החמות של היו� אחר עקב נער  מהעונות שלושת בכל   . קנו�היה 

עשרה  הניסוי נבדק המשקל הטרי והיבש שלמתחילת בער  סימני� של פיטוטוקסיות. לאחר כחודש  צמחי� מפיתיו� וכ�

חזרות בניסויי� השוני� ובכל חזרה  5כל טיפול נבדק ב . פיתיו�דודי שורשי� לבדיקת נוכחות יונעשו ב צמחי� מכל חזרה

שנבחנו בניסויי� השוני�, הפורמולציה והחומר  תכשירי�ה צמחי�. מתכונת הניסויי� הייתה של אקראיות גמורה. 20היו 

  .1הפעיל מופיעי� בטבלה 

           
  תכשירי�, תואריות הנבדקי� בניסוי, חומר פעיל וש� גנרי. :1טבלה             

  ש� גנרי +  חומר פעיל  תוארית  תכשיר
  

  SL  Mefenoxam 480g/l רידומיל גולד  נוזלי
  

 EC Propamocarb HCL 722 g/l דיינו�
  

  SC  Fluopicolide 62.5g/l + Propamocarb HCL 625 g/l  אינפיניטו
  

 SC  Fenamidone 75g/l + Propamocarb HCL 375 g/l  קונסנטו
  

  

 WG  Fenamidone 10% + Mancozeb 50%  סכיור
  

  SC  Fluoxastrobin 480g/l  דיסאר�

  

  

   2013/2014הגידול  עונת

יו� ושבוע [ואו פעמיי�,  ]יו� לאחר השתילה[פע� אחת יושמו  ואלה תכשירי�נבחנו מספר  .1/8/2013 הפלפל נשתל בתארי 

נבחנו חומרי� שה. אזור בית השורשי�סביב  חפרה שנבגומה לכל צמח  ידניתבהגמעה . היישו� התבצע ]לאחר שתילה

  רידומיל ה� ע�שילובי� שלנבחנו החומרי� לבד ו .עציצי�ב � מקדימי�הראו תוצאות טובות בניסוייבשדה היו אלו ש

  .2. רשימת הטיפולי� מופיעה בטבלה גולד

  

  

  

  

  



  .2013/14שניתנו בעונת הגידול  הטיפולי� :2טבלה            

 המינו� (סמ"ק /ד')  מספר יישומי� הטיפול  מס' טיפול

 50  1  רידומיל   1

 50  2  רידומיל   2

 500  2  דיינו�   3

  300  2  אינפיניטו   4
  400  2  קונסנטו   5
  300  2  סכיור   6

  150  2  דיסאר�   7

  500+50  2  רידומיל+דיינו�   8
  400+50  2  רידומיל+קונסנטו  9
  300+50  2  רידומיל+אינפיניטו  10
  150+50  2  רידומיל+דיסאר�  11
  300+50  2  רידומיל+סכיור  12
      בקורת  13

 

 

  2014/2015ונת הגידול ע 

ה במספר יישומי� שונוודיסאר� בריכוזי� שוני�  גולד רידומיל תכשירי�הנבחנו . בעונה זו 1/8/14הפלפל נשתל בתארי  

ניתנו יישו� אחד מכל טיפול, יו� משתילה ואו שני יישומי�, יו�  ).3טבלה ( במינוני� שוני� תכשירי�שני השילוב של ו

  ושבוע משתילה.

  

  .2014/15בעונת הגידול שניתנו  הטיפולי� :3טבלה                  

 המינו� (סמ"ק /ד')  מספר יישומי� הטיפול  מס' טיפול

 50  2  רידומיל   1

 100  2  רידומיל   2

 100  1  רידומיל  3

  150  2  דיסאר�  4

  150+50  2  רידומיל +דיסאר�  5

  100+50  2  רידומיל +דיסאר�  6

  50+50  2  רידומיל+דיסאר�  7

  150+50  1  רידומיל+דיסאר�  8

  100+100  2  רידומיל+דיסאר�  9

      בקורת  10

  

  

  2016/2017עונת גידול 

 ביישו� אחד או בשני יישומי� בריכוזי� שוני�  רידומיל גולד ודיסאר�  תכשירי�הנבחנו . 1/8/16הפלפל נשתל בתארי  

  .)4(טבלה   במינוני� שוני� תכשירי�ושילוב של שני ה



   .2016/17בעונת הגידול  הטיפולי� :4 טבלה                                 

מס' 
  טיפול

 המינו� (סמ"ק /ד')  מספר יישומי� הטיפול

 50  2  רידומיל   1

 100  2  רידומיל   2

 150  2  דיסאר�  3

  300  2  דיסאר�  4

  50+150  2  רידומיל +דיסאר�  5

  50+100  2  רידומיל +דיסאר�  6

  100+100  2  רידומיל+דיסאר�  7

  100+300  2  רידומיל+דיסאר�  8

      בקורת  10

  

  

  תוצאות

בשעות  טורגור במהל  היו� ובהמש  �בדואהתבטאו  ב  �ייב צמחי הפלפל שסבלו מפיתיו� בניסוורתסמיני המחלה ב

מחדש. התעייפות הצמחי� הופיעה בתו  ימי� ספורי� משתילה. חלק קט� מהצמחי� מתו כתוצאה  התאוששו  הערב 

דודי� יבב .מפיתיו� הצמחי�של צמחי במש  החודש הראשו� משתילה מהווה מדד טוב לסבל החומר הצבירת  מהמחלה.

בשורשי צמחי� שנראו  כוללל הטיפולי�, יה בכיכחודש מתחילת הניסויי� נמצאה הפטרמשורשי הצמחי� שביצענו 

שעות ב מ"צ �40ל בוקר לפנות  מ"צ 23בי�  תנעותקופה בה נערכו הניסויי� ב אופייניי�הטמפרטורות בימי�  בריאי�.

   .)1הצהריי� (איור 

 תכשירי�בשילוב ע� רידומיל נת� תוצאות טובות בהשוואה ל יוש�דיסאר� ש תכשירה) 2013/14(הראשונה גידול הבעונת 

אחרי� ע�  תכשירי�שילוב של ע� רידומיל.  במשולב  נית�והתוצאות היו טובות יותר כש לבדכאשר יוש� שנבחנו אחרי� 

. לפלפל היה פיטוטוקסי יורסכ אלו. תכשירי�בשני   ולכ� התמקדנו בהמש של הטיפול רידומיל לא שיפר את היעילות

   ).5(טבלה   של הצמחי� במשקלי� הטריי� על פי ההבדלההבדלי� בי� הטיפולי� נמדדו 

הביאו  בהפרש של שבועניתנו בשני יישומי� שודיסאר�  הטיפולי� המשולבי� של רידומיל ) 2014/15(יה יבעונת הגידול השנ

   .)6(טבלה  מהשילובי� שיושמו רק פע� אחתל כל אחד שמאלו ובנפרד  תכשירשל כל  טובות מאלולתוצאות 

במעקב  ).7(טבלה  יישו� דיסאר� לבד לא נפל בתוצאות משילוב בי� דיסאר� לרידומיל) 2016/17( בעונת הגידול השלישית 

שהתבצע אחר נבילת צמחי� ותמותת צמחי� התקבלו תוצאות דומות לאלו שהתקבלו בשקילות כאשר בשילובי� השוני� 

  .לבד תכשירי�קורת  ובכל אחד מ� היוזי הנבילה היו נמוכי� מאלו שהתקבלו  בבאח

  

  

  

   



  דיו!

התקבלה סמ"ק לדונ�,  יו� משתילה ושבוע משתילה,  150דיסאר� במינו� של  תכשירהשל כאשר ניתנו שני יישומי� 

 100ואו  150פיתיו� בפלפל בשדה ע� נגיעות גבוהה מאד בגור� המחלה. כאשר דיסאר� במינו� הנזקי במאד הפחתה טובה 

ההדברה בהשוואה  סמ"ק לדונ� היה שיפור מובהק בתוצאות 50במינו� גולד נוזלי סמ"ק לדונ� נית� בשילוב ע� רידומיל 

בהשוואה למת�  חומרי ההדברהיתרו� בתוצאות לשילוב של שני נראה  ,שנות ניסוי 3בשתיי� מתו   לבד. תכשירלמת� כל 

בנפרד. בעונה השלישית בה לא היה הבדל בי� מת� דיסאר� לבד לשילובו ע� רידומיל, הרידומיל לבד לא נבדל  תכשירכל 

יעת נזקי פיתיו� חשוב לבדוק את הדיסאר� והשילוב שלו ע� רידומיל ג� למנ ,בעתיד מתוצאות הביקורת הלא מטופלת.

דיסאר� מקבוצת הסטרובילוריני� תכונות די  תכשירלהדיסאר� לא היה פיטוטוקסי כלל לפלפל. יש לציי�, כי  חורפי.

מבחינת כושר התנועה בצמח ובקרקע ומבחינת הקשת הרחבה של  )אזוקסיסטרובי�עמיסטר (דומות ל

להיות פיטוטוקסי לפלפל וג� לעגבנייה, ביחוד עלול האות� הוא עשוי להדביר. אול� בניגוד לעמיסטר  /אואומיצטי�פטריות

 בדיסאר�עשוי להיות יתרו� לשימוש  ,דיסאר� אינו פיטוטוקסי כלל. לכ�, )2009, '(פיבוניה וחוב בשלבי גידול מוקדמי�

  .למניעת נזקי� של מיני פיתיו� שוני� וגורמי מחלה נוספי� בגידולי� אלו

  

  כתלות בטיפול 15/10/13 �משקל טרי ממוצע לצמח ב :5טבלה           

מספר  הטיפול והמינו� סמ"ק/ד'  מס' טיפול

        יישומי�

משקל טרי ממוצע 

 לצמח בגר�

דרגת 

  המובהקות
  A 331  2 50+150רידומיל+דיסאר�   11

  B  227  2  150דיסאר�   7

  B  222  2   300+50רידומיל+אינפיניטו   10

  BC  198  2  50רידומיל   2

  BCDE  193  2  300אינפיניטו   4

  BCDE  188  2  500+50רידומיל+דיינו�   8

  BCDE  184  2  500דיינו�   3

  BCDE  140  2  400+50רידומיל +קונסנטו   9

  BCDE  139  1  יישו� אחד 50רידומיל   1

  CDE   134  2  400קונסנטו   5

  DE  117  2  300+50רידומיל+סכיור   12

  DE  111  2  300סכיור   6

  E  108    בקורת  13

  
  .α=0.05אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק,  �ניתוח שונות * 
  

  
  
  



                 
  

  .14/9/14משקל ממוצע טרי לצמח בטיפולי� השוני�, מועד הבדיקה  :6טבלה       

 הטיפול והמינו� סמ"ק/ד'  מס' טיפול
משקל טרי 

צמח לממוצע 
 בגרמי�

דרגת 
  המובהקות

  A 51.5 שני יישומי�100+דיסאר� 100רידומיל   9

  A  48  שני יישומי�100+דיסאר� 50רידומיל   6

 AB  41.7  שני יישומי� 150+דיסאר� 50רידומיל   5

  BC  29.1  שני יישומי� 50+דיסאר�  50רידומיל   7

  BCD  28.1  יישו� אחד 150+דיסאר� 50רידומיל   8

  BCD  27.6  שני יישומי� 150דיסאר�   4

  BCD  26.2  שני יישומי� 100רידומיל   2

  CD  18.7  שני יישומי� 50רידומיל   1

  CD  14.7  יישו� אחד 100רידומיל   3

  D  12.3  בקורת  10

  .α=0.05הבדל מובהק, אותיות שונות באותה עמודה מעידות על  �* ניתוח שונות                 
  

                  

  12/9/16משקל ממוצע טרי לעשרה צמחי� בטיפולי� השוני�, מועד הבדיקה  :7טבלה                     

מס' 
  טיפול

מספר  הטיפול והמינו� סמ"ק/ד'
  יישומי�

 10משקל טרי של 
 צמחי� בגרמי�

דרגת 
  המובהקות

  A 675.6  2 300+דיסאר� 100רידומיל   8

  AB  562.5  2  300דיסאר�   4

  AB  467.8  2  150+דיסאר� 50רידומיל   5

  AB  457.2  2  150דיסאר�   3

  AB  454.8  2  100+דיסאר� 50רידומיל   6

  B  432.6  2  100+דיסאר� 100רידומיל   7

  C  181.2  2  50רידומיל   1

 C  136.7  2  100רידומיל   2

  C  122.3    בקורת  10

  .α=0.05אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק,  �* ניתוח שונות                  
  
  
  



  
                        

   2013ט באוגוס לתקופת הניסויי� מאפיינותנתוני טמפרטורה בשתי יממות . 1איור                            

  

  

  הבעת תודה

אספקת החומרי� לניסויי�. תודה לחברת לידור על העזרה ט אגריקה, גדות אגרו ולידור על "תודה לחברות הכימיקלי� כצ

  תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במער  הניסויי� של מו"פ ערבה. י�.במימו� הניסוי

  

  

  ספרות

התמוטטות חורפית של פלפל בערבה: שימוש בפונגיצידי� למניעת התופעה. מו"פ  ).2009שמעו� פיבוניה, רחל לויטה  (

  .2008/9 עונת מחקרי�  , סיכו� תמר תיכונה וצפונית ערבה 

בהגמעה כנגד קימחונית בפלפל.   ). שימוש בפונגיצידי�2009פתאל ( קפו� פיבוניה, רחל לויטה, עמי מדואל , מור� שמעו� 

  .2008/9 עונת מחקרי�  , סיכו� תמר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

, תמר פיתיו� קיצי בפלפל בערבה. מו"פ ערבה תיכונה וצפונית). דרכי� למניעת נזקי 2011שמעו� פיבוניה, רחל לויטה  (

  .2010/11עונת מחקרי�  סיכו� 

). חיטויי קרקע והצנעת שאריות גידול קוד� בפלפל   2015שמעו� פיבוניה, רחל לויטה,  תו� שדה ירוק ועמי מדואל (

  .2014/15עונת מחקרי�  , סיכו� תמר מו"פ ערבה תיכונה וצפוניתבערבה. 
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