
 העורקים מחלת על אגרוטכניים וטיפולים פונגצידים של השפעתם בחינת

 בחסה המעובים

 1026, דרום פ"מו

 

 - זיגר לילך, אברהם ליאור, גל ברכה, עומרי נביל; דרום פ"מו - דורי עירית, אופטובסקי איתי

 מינהל, גילתמרכז מחקר  – לביוש-מרדכי שרה, צרור לאה; הכפר ופיתוח החקלאות משרד, מ"שה

 אסףמרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי;  - , עודד לכמןדומברובסקי אביב; החקלאי המחקר

 ניצן שדה, פרחי משק – פרחי

 

על ידי  נגרמת והיא החורף בתקופת משמעותית יבול להפחתת גורמת המעובים העורקים מחלת

הפחתת ל שונים תכשירים בחנו זו בעבודהנגיפים המועברים באמצעות פטרייה שוכנת קרקע. 

 .שונות אגרוטכניות בשיטות ושילובם הנגיעות בפטריה

 

 מבוא

 ימים 06-06) יחסית קצר גידול ומחזור אינטנסיבית אגרוטכניקה על מבוסס בארץ חסה גידול

 אינן עיבוד שטחי בזמינות מגבלות. בשנה מחזורים מספר של גידול המאפשר(, לקטיף משתילה

 באותה בשנה גידול מחזורי 7-0 של גידול מבוצע מכך וכתוצאה, שטחים בין תחלופה מאפשרות

 העורקים מחלתמגבירה את הסיכון לנגיעות במחלות שוכנות קרקע.  זו גידול שיטת. חלקה

 גידול באזורי מצויהו ,צ"מ 20 מ נמוכות בטמפרטורות, החורף בעונת בעיקר מופיעה המעובים

 עיוות ,בעלים" העורקים" של בולטת והגדלה הבהרה  :כוללים המחלה תסמיני .בעולם רבים חסה

, קשה ובנגיעות ביותר ירודה נגועים צמחים של השיווק איכות .יםהצמח ונינוס העלים והבהרת

 הערך נגועים בשטחים. (3610אלבז וחובריו )( 1)איור  לשווק ראוי קולס נוצר לא אף, עגולה בחסה

 Mirafiori  הנגיף ידי על בעיקר נגרמת זו מחלה  .בשנה דונם\₪ 0666 עד מגיע הנזק של הכספי

Lettuce Big Vein Virus (MLBVV)  סוגמ ירודות פטריות של זואוספורות ידי על מועברה 

  .(Olpidium)  אולפידיום

 במתאם קרקע חיטוי כי הראו המחברים ידי על מסחריים במשקים שנערכו קודמים ניסויים

 הקולסים ומספר הקולס משקלבהפחתת המחלה, כך שנמנעה הירידה בהיה יעיל  סודיום

 שבה נמוכות' בטמפ גבוהה אינה סודיום מתאם בתכשיר השימוש יעילות אולם. לשיווק הראויים

של  מואץ פירוק תופעת מתרחשת הנגב צפוןב בחלקות רבות ,כן כמו .המחלה תסמיני מופיעים

 יעילות את בצורה ניכרת מפחיתבאופן ה בקרקע מיקרואורגניזמים ידי עלמתאם סודיום 

בהפחתת  שונים( פונגיצידים) פטריות קוטלי תכשירים ם שליעילות הבדקנ כך עקב. תכשירה

 את הפחית אגריל ביריעת י החסהצמח חיפוי כי נמצא פ"במו שנערכו קודמות עבודותבהמחלה. 

 של שילוב האם בחנו זו בעבודה רטורה.טמפה המחלה, בנראה בגלל העלאת תסמיני עוצמת



 המחלה של משמעותית להפחתה גרוםי קוטלי פטריות תכשיריםיישום  עםיחד  גרילחיפוי באה

 (.3 איור) המחלה עוצמת להפחתתגרום י בפוליאתילן הקרקע חיפויגם  והאם

 וחומרים שיטות

 מחלת , דהיינו הופיעה בהןנגועותהמוכרות כ בחלקות, ניצן בשדה מסחרי במשק התבצע הניסוי

 .'(מ 16 באורך ערוגות שלוש) חזרות ארבעמתכונת הניסוי: אקראיות גמורה ב. המעובים העורקים

  :הטיפולים פירוט. מ"ס 32 לעומק ותיחוח ריסוס היישום נעשה ע"י

 (טיפול ללא) ביקורת  .1

 אגריל ביריעת יםצמח חיפוי .2

  שקוף בפוליאתילן קרקע חיפוי .3

 (לדונם גרם 1666 שתילה קדם טיפול, לוכסמבורג חברת, Fluazinam) אוהיו .4

 (לדונם גרם 1666 שתילה קדם טיפול, גדות-אגרו חברת, Carbendazim) דלסן .5

 (ק"סמ 026 שבועי ריסוס, לוכסמבורג חברת, זרחתי אשלגן) קנון .6

 סמ"ק( 026) קנון בשילובגרם לדונם(  1666) אוהיו .7

 אגריל חיפוי בשילובגרם לדונם(  1666) אוהיו .8

 (לדונם' גר 026) מנקוזב בשילובגרם לדונם(  1666) דלסן .9

 אגריל חיפוי בשילובגרם לדונם(  1666) דלסן .11

 2 שתילה ובמהלך ppm 2000 שתילה קדם טיפול, דשנים חברת, כלור תכשיר) כלורן .11

ppm יחד עם מי ההשקיה) 

, (לדונם גר' Metalaxyl 06) רידומיל בשילוב( לדונם' גר Thiophanate Methyl 166) טופז .12

 טיפול קדם שתילה.

נערך  הגידול מחזור במהלך .3.0.12 בתאריך לונשת( הזרע, לימור זן) אייסברג מסוג חסהצמחי 

, הניסוי בסיום. חזרה מכל האמצעית בערוגה צמחים 32-ב המחלה תסמיני הופעתמעקב אחר 

 פטריית נוכחותל נבדקו נוספים צמחים ושלושה הקולס לשקילת חזרה מכל צמחים 13 נדגמו

 .החסה בעלי MLBVV-ה ונגיף בשורש האולפידיום

 ודיון תוצאות

 תסמיני עם הצמחים שכיחות את מובהק באופן הפחית האגריל ביריעת החסהצמחי  חיפוי

 להפחתה מביאה האגריל בעזרת העלווה טמפרטורת העלאת כי נראה קודמות מעבודות. המחלה

 חיפוי. MLBVV והנגיף הפטרייה פעילות על השפעה עקב הנראה ככול המחלה תסמיני בעוצמת

 את הם גם הפחיתו באגרילצמחים  חיפוי עם ודלסן אוהיו תכשירי של ושילוב בפוליאתילן הקרקע

ית ככול הנראה עקב שינוי התנאים המיטביים לפעילות פטרי (0 איור) התסמינים שכיחות

 האולפידיום בקרקע.



'( גר 17+067) בפוליאתילן הקרקע בחיפוי ביותר גבוה היה הממוצע הקולס משקל, זאת עם

 אגריל משולב של טיפולב הקולס משקל(. 2 איור'( )גר 263+31) אגריל חיפוי עם בדלסן יישוםוב

 הכולל הקולסים שמספר מכיוון ,ביקורתהיה שונה מאשר ב לא חיפוי אגריל בלבדו אוהיועם 

 עקב הנראה ככל ההופיע זו מחלה. (Sclerotinia sclerotiorum) גדולה קשיונהנפגע מ בטיפולים

 את מנע בפוליאתילן הקרקע חיפוי כי נראה. האגריל חיפויל מתחת ששררו הגבוהים הלחות תנאי

 מהקשיונה הפגיעה עוצמת את הפחית בדלסן ושימוש לקשיונה המיטביים האקלים-מיקרו תנאי

לא שינתה את שכיחות  הקרקע טמפרטורות העלאת מדוע ברור לא אולם. האגריל ליריעת מתחת

 .נוכחות פטריית האולפידיום

 נראו הבדלים בין לא. מועטה הייתה הפתוגנים נוכחות על השונים הטיפולים של ההשפעה

 עם דלסןבטיפול משולב של ו דלסן ביישום אך האולפידיום, פטריית השונים בשכיחות הטיפולים

 ההשפעה למרות מדוע לבחון יש(. 2 איור) בעלים MLBVV -ה נגיף שכיחות הפחתוה אגריל חיפוי

, MLBVV -ה לנגיף ווקטור מהווהה האולפידיום פטריית על הכימיים התכשירים של המועטה

 של המובהקת ההשפעה מדוע, כן כמו. הווירוס נוכחות על הדלסן תכשיר של השפעה התקבלה

 על בהשפעה ביטוי לידי באה לא המחלה ותסמיני הקולס משקל על בפוליאתילן הקרקע חיפוי

 .המחלה גורמי נוכחות

  ומסקנות סיכום

 באמצעות בחסה המעובים העורקים מחלת של הפגיעה את משמעותית לצמצמם שניתן ניראה

 מנת על דלסן בשילוב באגריל החסהצמחי  חיפוי ידי על או שקוף בפוליאתילן הקרקע חיפוי

וי תוספת ההוצאות( כנטו )הכנסות בני ההכנסות תוספת של ניתוח. מקשיונה הפגיעה את להפחית

 מעבר 26% של לשיפור הביא האגריל עם הדלסן שילוב כי מראה אילו בטיפולים שימוש בעקבות

 פוליאתילן עם קרקע בחיפוי ושימוש בלבד באגריל משימוש המתקבלתהנטו  בהכנסות לעליה

 .בלבד באגריל השימוש שלנטו  ההכנסה בתוספת 066% של לשיפור הביא

 תודות

המסחריות  בחלקות הניסוי וביצוע הפורה הפעולה שיתוף על ניצן משדה פרחי לאסף מודים אנו

  שלו

 ספרות מצוטטת 

-אלבז, מ., לופטהאוס, מ., סופר, מ., צהר, ד., גנות, ל., לינרס, ח., אביטן, א., צרור, ל., מרדכי

. ממשק כולל להתמודדות עם 3610וארד, א.  לביוש, ש., דומברובסקי, א., לכמן, ע., פרחי, א.

 .00-08: 08מחלת העורקים המעובים של החסה. 

  



 צמח. ב. קשים מחלה תסמיני בעל צמח. א". שלי" זן אייסברג סוגמ חסה: 2 איור

 .תסמינים ללא

 

  



טרום  שקוף בפוליאתילן הקרקע וחיפוי( א) הגידול במהלך גרילאב החסהצמחי  חיפוי: 1 איור

 .(ב) שתילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



שורשים ב אולפידיוםה פטריית( א: המחלה גורמי שכיחות על השונים הטיפולים השפעת: 3 איור

 הבדל על מצביעות העמודות מעל שונות אותיות. החסה בעלי MLBVV הנגיף( ב החסהשל צמחי 

 (ANOVA מבחן, p=0.05 מובהקות רמת) הטיפולים בין מובהק
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 החסה בצמחי המעובים העורקים מחלת תסמיני שכיחות על שונים טיפולים השפעת: 4 איור

 רמת) הטיפולים בין מובהק הבדל על מצביעות העמודות מעל שונות אותיות. (צמחים 32 מתוך)

   (ANOVA מבחן, p=0.05 מובהקות

 

  



 מצביעות העמודות מעל שונות אותיות. החסה קולס משקל על השונים םטיפולי השפעת: 5 איור

 (ANOVA מבחן, p=0.05 מובהקות רמת) הטיפולים בין מובהק הבדל על

 


