
 פלפל וחציל  , וירוסים בעגבנייה

 לילך זיגר

 מדריכת הגנת הצומח

 מחוז הנגב

 16.3.17מפגש מגדלים 



 בעגבנייה בשטחי הגידול הוירוסמצב 

 Tomato Brown Rugose Fruit Virus))וירוס -טובמו•

 חודשים 4-5 :קיץ -אביב: מחזורי גידול קצרים•

 חודשים 8 -כ: חורף -סתיו 

 מופעים שונים•

 



TBRFV- סימפטומים 





 חיצונית ופנימיתהחמה 



TBRFV   בשילובTSWV 



• Tobacco mosaic virus (TMV) 
• Tomato mosaic virus )ToMV)  
• Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) 
• Tomato brown rugose fruit virus (TBRFV) 

     Tobamovirus -הטובמווירוסים מקבוצת 

 בזרעים    מועברים

 בקרקע                  

 במגע מכאני                

 בקרקע משתמרים
 בחוטי הדליה                



 ???מה עושים



 :לפני שתילה

 !!!(הכללסלק ) סניטציה•

 חומר צמחי ממחזור קודםלא לתחח •

 בסוף גידול להנביט עשבים ולרסס – ספיח•

 (תכשירי כלור) מערכת הטפטוף, את המבנה לרסס•

 חוטי הדליה להחליףמומלץ •

 אקונומיקה 0.3%



 :ועוד לפני שתילה

 לקיים מחזור זרעים –תקופת חיץ •

 פרלייט, קומפוסט –תווך חוצץ •

 השתילה ושטיפהחיטוי בור •

 אנטיגנוסר חזי "עבודות של ד



 שתילה מוקפדת שתילה רגילה



 :ועוד לפני שתילה

 !ניקיונםלא לשתול זני עגבנייה שלא הוכח •

כנה  )שכל מכסת הזרעים , לדרוש מהמשתלות•

  נקיוןלקביעת במעבדה מוסמכת יבדקו ( ורוכב

 מטובמווירוסיםהזרעים 

ולא  טיפול לניקיון מווירוסים שהזרעים עברו , לוודא•

 להסתפק בתעודת בריאות כללית מהמשתלה

תקנה המחייבת את כל חברות   – 1.1.2016  •

חזרות של   12) זרעים למדגם  3000הזרעים לבדוק 

 (זרעים 250

 



 :אחרי שתילה

 דחיית פעולות אגרוטכניות לפחות בשבועיים•

 עם זיהוי תסמינים להרחיק את השתילים•

 לחטא כלי עבודה בתדירות גבוהה•

 חיטוי נעליים בכניסה למבנה•

 שימוש בחלוקים וכפפות חד פעמיות•

 לכבס ולהחליף בגדים בתדירות גבוהה•

 אין להעביר כלי עבודה ממבנה למבנה  •

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.bari-p2.co.il/ProductsImages/J647576.jpg&imgrefurl=http://www.bari-p2.co.il/%D7%9B%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97---%D7%96%D7%95%D7%92---2896&docid=eSKOYL_AwZaIFM&tbnid=S0LnIyLq7NhjUM:&w=600&h=600&ei=g04YVefbBNPVaoiYgcAM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 :במשך הגידול

 לנייד פועלים מחלקות צעירות לבוגרות•

 הקפדה יתרה על ההנחיות –תצפיות של זנים •

 מניעת כניסת אנשים שלא לצורך•

 לא להשתמש בארגזים שאינם נקיים•

 או לחילופין להשתמש באריזת קרטון•

 



 ??האם עובר לפלפל



      TBRFV -הדבקה של צמחי פלפל ב
 (מכון וולקני, דומברובסקיר אביב "ד -מעבדה נסיונות)

הדבקה דרך  

 השורשים
  

 הנוףהדבקה דרך 
  



   (TSWV)וירוס הנבילה של העגבנייה 

 (קליפורני תריפס)הפרחים המערבי  תריפסי "מועבר ע 

 

גורם לנזקים כבדים 

 בעגבנייה ובפלפל



 TSWV -וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה

 לכן יש משמעות להדברה הכימית, וירוס מתמיד•

 הוירוסקולט את  1. זחל מס•

 הבוגר המתפתח מזחל זה מעביר אותו•

בוגר שאינו נשא שהתיישב על צמח נגוע לא יעביר את •
 הוירוס

 

 הוירוסמעביר את  הוירוסקולט את 



 בקודקודהצהבה •

 הורדת ראש•

התקפלות העלים •

 כלפי מטה

   TSWV שתיל פלפל צעיר נגוע ב 



TSWV- מניעה וטיפול 

 תיקון חורים ברשת, הקפדה על סגירת המבנה•

 סילוק עשבייה מהמבנה ומסביב לו•

 עקירת צמחים נגועים והרחקתם מהמבנה•

 ניטור ולכידה המונית•

 כסף -חיפוי קרקע רפלקטיבי שחור•

 האוריוספשפש •

,  מסורול, דיקרזול, טלסטאר -הדברה כימית•
,  פרוקליים, טרייסר, דנים, רופאסט, פיראט

 ...מטרונום, ספרטה סופר



 ים בפרי'רצ'ריצ

 ??וירוס חדש•

 ??תריפסנזק מכאני של •

 הוא כרגע לא הבעיה•

 TSWVהמיקוד הוא על וירוס •



האמיר בעגבנייה   צהבוןוירוס 

(TYLCV) 

 ט"כע -וקטור

 

 :טיפול ומניעה

 חורים, הקפדה על סגירת המבנה•

תכשירי  -הדברה כימית•
,  (ודומיו קונפידור) אימידקלופריד

,  פגסוס, מוספילן, איפון, אויסקט
,  מטרונום, טלסטאר, קליפסו
 ...נימיקס, אפלורד

 



PYLCV –   וירוס ההצהבה וקיפול

 העלים בפלפל

 .שנים 14 -נצפה לראשונה לפני כ•

 **בכל זני הפלפלופוגע סתיו -קיץמופיע בשתילות סוף •

 דטורה, קישוא, פלפל: טווח פונדקאים מצומצם•

האפרסק וכנימת עלה הדלועים כנימת עלה י "מופץ ע•
,            י כנימות בוגרות מכונפות"עיקר ההפצה ע

   ימים 9י כל הדרגות ומשתמר בכנימה למשך "מועבר ע



 כנימות עלה  

 כנימת עלה האפרסק כנימת עלה הדלועיים



PYLCV – סימפטומים: 

 של הצמח הוגטטיביתהאטה בהתפתחות •

 הצמח ונינוסהתקצרות משמעותית של פרקי גבעול •

 מחודדים ומתקפלים כלפי מעלה, העלים צרים•

 בין עורקית הנותנת מראה צהוב כלורוזה•

 פירות אדומים אינם מפתחים את צבעם הנורמלי•

 בזנים צהובים מתקבל צבע כתום•

 בתנאי הצללה כבדים מתפתחים סימפטומים מתונים יותר•

 



רמת הנגיעות בשטחים הפגועים עשויה להגיע למאה  

 (ערבה, בקעה)אחוזים 



רמת הנגיעות בשטחים הפגועים עשויה להגיע למאה  

 (ערבה, בקעה)אחוזים 



רמת הנגיעות בשטחים הפגועים עשויה להגיע למאה  

 (ערבה, בקעה)אחוזים 



 PYLCV -טיפול ומניעה

למניעת חדירת  הקפדה על סגירת ותקינות המבנה •
 וירוס   -כנימות עלה  

  -UVבולעות שימוש ביריעות פלסטיק וברשתות •
שיבוש יכולת התנועה וההתמצאות של החרקים  

 במבנה

 כנימות מכונפותמלכודות דבק צהובות לניטור •

 טיפול בעשביית הבר•

  -לאחר השתילה)של המזיק הדברה כימית •
,  טיפיקי, איפון, אקטרה, מוספילן, ודומיו קונפידור

 (ס'צ



  המתון בחציל הנימורוירוס 
 EMLMV ( (Eggplant  mild leaf mottle virus 

  

 כנימת עש הטבק -וקטור



 :סימפטומים

 מוזאיקה על העלים ועל עלי הכותרת של הפרח•

 (גבשושי)פרי קשה ומחוספס •

 

 :מניעה וטיפול

 ט"כעסגירת המבנה למניעת חדירת •

,  סמש, סימבוש, דסיס -טיפול בתכשירי הדברה•
,  איפון, אקטרה, פגסוס, אפלורד, קרטה, טיטאן

,  טק-תמר, מטרונום, מובנטו, אוברון, מוספילן
 ...אצטסטאר, אקסירל, ורימרק

  המתון בחציל הנימורוירוס 
 EMLMV ( (Eggplant  mild leaf mottle virus 

  



 





 CMM קלויבקטר
(Clavibacter michiganensis michiganensis)   

 חיידק העובר במי הדמיעה מצמח נגוע לבריא

 

 

 

 :טיפול ומניעה

יש להקפיד לא לגעת בצמחים כאשר הם רטובים  •
 כחודשיים מיום השתילה, מטל או מגשם, מדמיעה

 ריסוס בתכשירי נחושת לייבוש הנוף•

 (מזמרות)חיטוי כלי העבודה •

 עקירת צמחים המראים סימני נגיעות ראשונים•



 !!שתהיה עונה מוצלחת


