
 

 

שיטות אגרוטכניות להדברת נמטודות ומחלות קרקע בגידול 

 פרחי3
 

 :חוקרי! שותפי!
 

 . פ דרו!'' מו7ליאנה ב5 יונס, עירית דורי, אלי מת5
 .מינהל המחקר, המכו2 להגנת הצומח, לנמטולוגיה' המח 7אוקה ' ר יוגי"ד
 .מינהל המחקר, תחנת ניסויי! גילת, לפיטופתולוגיה'  המח4 ר לאה צרור"ד
 .מינהל המחקר, המכו2 להנדסה חקלאי, ליישו! שיטות הדברה' המח, ר אברה3 גמליאל"ד

 .משרד החקלאות, מ פרחי!" שה4 יעל סקוטלסקי
 

 :תקציר
 
4 לפתח שיטות אגרוטכניות להדברת נמטודות עפצי! ופטריות קרקע בגידול פרחי! רב;מטרה. 1

 .  ובצמחי! אנטגוניסטיי!חיטוי קרקע, שנתיי! באמצעות שימוש בתוספי! אורגניי!
עורבבו תוספי! אורגניי! לקרקע הנגועה , בניסוי בחלקות זעירות; מהל: ושיטות עבודה. 2

פעילות נמטוצידית של החומרי! . נשתלו צמחי בוח2, פת המתנהולאחר תק. בנמטודות עפצי!
ע או נשתלו הוזרק טלו2 לתו: קרק, בניסויי שדה. הוערכה לפי דרגת נגיעות בנמטודות בשורשי!

לאחר הטיפול בטלו2 הוערכו אוכלוסיות נמטודות ונבדקה חיוניות של . צמחי טגטס כטיפול אביב
+ חיטוי קרקע בטלופיק (טיפולי קי; . שהוטמנו בעומקי! שוני!) פזריו! וריזוקטוניה(הפטריות 

חרי טיפול וערכו שוב אהאוכלוסיות נמטודות וחיוניות של הפטריות . בוצעו בתחילת יולי) סולרי
 . הקי;

) פסולת מתעשיית השמ2 אזדרכת(קמח כותנה וקיי! קייק  טיפול קרקע ע!; תוצאות עיקריות.3
טיפול בקמח כותנה דרש תקופת . הייה אפקטיבי בהדברת הנמטודות בניסוי בחלקות הזעירות

דות חיטוי קרקע בטלו2 הדביר נמטו, בניסוי שדה. המתנה ארוכה יותר כדי למנוע פיטוטוקסיות
צמחי . לא הוכחה כיעילה בהפחתת אוכלוסיות הנמטודות  גידול טגטס כצמח מדביר.ופטריות

הגור! לאוכלוסייה גדולה של נמטודות . הטגטס מהז2 שהשתמשנו לא סייע להתרבות הנמטודות
 . היה היעיל ביותר חיטוי הקרקע בקי; .הוא העשבי! הרגישי! לנמטודות, בחלקות של טגטס

א: ,  תוספי! אורגניי! כמו קמח כותנה וניימ קייק יכולי! להדביר נמטודות;מלצותמסקנות וה. 4 
טיפול . פעילות הנמטוצידית ותופעת הפיטוטוקסיות של החומרי! חייבות להיבדק בתנאי שדה

שילוב חיטוי בקי; בקטילת השורשי! באביב היה יעיל . קרקע בטלו2 הדביר נמטודות ופטריות
ציאל רב ביותר שכ2 היא מבטיחה סניטציה וצמצו! האינוקולו! בתו! עונת לפעולה זו פוטנ. ביותר

 .הגידול בשילוב ע! הדברת הפגעי! בקרקע לפני הגידול הרגיש
 

 :מבוא
 

 ובמחלות שוכנות (.Meloidogyne spp)התעצמה הנגיעות בנמטודות העפצי! , בשני! האחרונות
, כגו2 אסקלפיאס, שנתיי!4חי נוי רבבגידול צמ, פיתיו! ופוזריו!, קרקע כמו ריזוקטוניה
האמצעי! המקובלי! להדברת . בחבל הבשור ובאזורי! אחרי! באר;, אקוניטו! והיפריקו!

קרקע . 2, שימוש בחומר ריבוי נקי מנגעי!. 1: פגעי! הללו בגידול פרחי! מבוססי! על העקרונות
במש: הגידול , נמקור וראגביכגו2 , יישו! קוטלי נמטודות בלתי נדיפי!. 3, מחוטאת לפני הגידול
הנגיעות , למרות הטיפולי! הללו. וטיפול בחומרי הדברה נגד מחלות, דר: מערכת ההשקיה

 .בנמטודה ובמחלות שוכנות קרקע מתפשטת לשטחי! רבי! במבנה ובשדה הפתוח
חיטוי קרקע במתיל ברומיד קוטל ביעילות את נמטודות עפצי! ופטריות קרקע רבות עד לעומק 

אול! אוכלוסייה משמעותית שורדת בעומק גדול יותר ה2 בקרקע , )' סמ30450(העיבוד שכבת 
זחלי . ובעיקר בשורשי! הנשארי! חיוניי! ג! חודשי! רבי! אחרי עקירת הגידול הקוד!

הנמטודה השורדי! בעומק נודדי! אנכית כלפי מעלה ומנגעי! את שורשי השתילי! או הזריעי! 
. טלי נמטודות בלתי נדיפי! אמור להדביר את הזחלי! הנעי! בקרקעיישו! קו. של הגידול החדש

אחרי שהזחל . זחלי! רבי! מתחמקי! מטיפול זה ומצליחי! לחדור ולהדביק את השורשי!
מלבד נמטודות עלולות לשרוד . מתיישב בשורש וגור! ליצירת עפ; אי2 אפשרות מעשית להדבירו

). שורש או אשרוש( על שאריות חומר צמחי בשורשי! ג! פטריות בעלות גופי קיימא בעיקר
מאחר , הדבקה מחודשת בפטריות אלו לאחר נביטת גופי הקימא מתאפשרת בגידול העוקב



 

 

 תנאי! אידיאליי! להתרבות הנמטודה 4מאווררת ולחה , שהקרקע בחממות בחבל הבשור קלה
גבוהי! תו: חודשי!  הנגיעות בפגעי הקרקע בחלקות נגועות מגיעה לשיעורי! 4והפתוגני! שוני! 

המיועדת (חלק ניכר מהמגדלי! נאל; לעקור את הגידולי! בחממה או בחלקה הנגועה . ספורי!
נמטודת העפצי! ומחלות שוכנות . אחרי עונה אחת בלבד בגלל פגיעת! הקשה) שנתית4להיות רב

, אר;שנתיי! בחבל הבשור ואזורי! אחרי! ב4הקרקע הפכו להיות גור! מגביל בגידול פרחי! רב
הדרישה לפתרונות היא דחופה במיוחד בגלל . ויש הכרח להדביר נגעי! אלה בדרכי! יעילות יותר

  .2005 והאיסור בשימוש בשנת 1999הצמצו! בשימוש במתיל ברומיד בשנת 
כגו2 , גידול צמחי! אנטגוניסטי!. י שיטות אגרוטכניות''נית2 להדביר נמטודות ומחלות קרקע ע

עשוי להקטי2 אוכלוסיות של סוגי , (.Crotalaria spp) וקרוטלאריה (.Tagetes spp) טגטס
במקומות שוני! בעול! משתמשי! בצמחי! האלה באופ2 שגרתי כגידולי! ביניי! . נמטודות

לעתי! קרובות שימוש בתוספי! אורגני! לקרקע מדביר נמטודות טפילות על . בגידולי! שוני!
, כגו2 זבל עופות, י! המכילי! יחס גבוה של חנק2 לפחמ2חומרי! אורגנ. צמחי! ופטריות פתוגניות

ומשחררי! אמוניה ותרכובות נדיפות , מתפרקי! בקרקע', קמח נוצות וכו, קמח כותנה, כיטי2
הוספת החומרי! מגבירה את , בנוס= לכ:. אחרות רעילות לנמטודות ולפטריות באופ2 ישיר

בוסס על אוכלוסיות המונעות התבססות ויוצרת שיווי משקל חדש המ, הפעילות המיקרוביאלית
 .מחודשת של פתוגני!

 
 הייתה לפתח גישה יישומית כוללת להדברת נמטודות עפצי! ופטריות פתוגניות :מטרת המחקר

 . שנתי בחבל בשור4בגידול פרחי! רב) פיתיו! ופוזריו!, ריזוקטוניה(
 

 :פירוט ביצוע הניסוי
 
 )ניסוי בחלקות זעירות בבית דג5(ורגניי3 י שימוש בתוספי3 א''הדברת נמטודות ע. 1

הוספו חומרי! ) ' סמ40 × 45 × 150(לקעקע חולית הנגועה בנמטודת עפצי! במכלי!  : שיטות
בשיעור ) פסולת מתעשיית השמ2 אזדרכת(או ניימ קייק ) יבש(זבל עופות , קמח כתנה, אורגניי!

שבועיי! לאחר הטיפול ). 15/10/99(והוצנעו בקרקע , )למכל'  גר845( ביחס משקלי 0.5%של 
הז2 (כצמחי בוח2 ועשרה שתילי היפריקו! ) 870הז2 (נשתלו שלושה שתילי עגבנייה , בקרקע

Excellent  Fair (ונמדדו משקלי נו= , הוצאו צמחי הבוח2, שלושה שבועות לאחר השתילה. למכל
, שתילי ההיפריקו! לאחר השתילה נרשמו שעורי הישרדות של דשחו. ודרגת נגיעות בנמטודות

נשתלו שוב צמחי בוח2 , חצי שנה לאחר הטיפול בקרקע.  ונשתלו שתילי היפריקו! להשלמה
באותו יו! . ונמדדו משקלי נו= ונגיעות בנמטודות,  ימי! לאחר מכ272והצמחי! הוצאו , )עגבנייה(

כל . הצמחי!הוצאו שני צמחי היפריקו! מהמכל כדי לבדוק נגיעות בנמטודות ומשקלי נו= וגובה 
נשתלו שוב שתילי , )23/6/00(שמונה חודשי! לאחר הטיפול בקרקע .   חזרות44הטיפולי! נערכו ב

באותו . ונערכה הערכת דרגת נגיעות בשורשי העגבניות, והוצאו חודש לאחר מכ2, )5656(עגבניה 
עות משקל נו= ודרגת נגי, מספר פרחי!, יו! הוצאו צמחי הפיקריקו! ונמדדו אחוז התמותה

 . בשורשי!
 

  :תוצאות
 

כלומר הטיפול הרג ,  היה פיטוטוקסי לצמחי הבוח2 ושתילי ההיפריקו!0.5%קמח הכותנה בריכוז 
טיפול בניימ , לעומת זאת). 1,2טבלה (שתילי היפריקו! וגר! לריקבו2 שורש של צמחי העגבנייה 

זבל עופות גר! . י!קייק הוריד את דרגת הנגיעות בנמטודות בצמחי הבוח2 בלי לפגוע בצמח
 . ולהורדת  דרגת הנגיעות, ירידה בשיעור הישרדות, לעלייה במשקל הנו=

, לכ2. דרגת נגיעות בצמחי הבוח2 שנשתלו בחצי שנה לאחר הטיפול הייתה נמוכה ג! בביקורת
 לירידה והטיפולי! בתוספי! גרמ). 045(נרש! מספר עפצי! למערכת שורש במקו!  דרגת הנגיעות 

צמחי העגבנייה שגדלו בחלקות שקיבלו קמח כותנה היו גדולי! במיוחד ). 3טבל (פצי! במספר הע
לצמחי ההיפריקו! שגדלו בחלקות שקיבלו את התוספי! היו פחות . בגלל השפעת דש2 של החומר

. הטיפול בניימ קייק גר! לעלייה במשקל ובגובה הצמח). 4טבלה (עפצי! מאשר בצמחי ביקורת 
 .לייה במשקלקמח הכותנה גר! לע

 

 

 

 



 

 

 

 
 השפעת תוספי3 אורגניי3 בנמטודות עפצי3 וצמחי עגבנייה  . 1טבלה 

 טיפול )'גר(משקל נו=  )045(דרגת נגיעות 
 2.7א
 2.5א
 0.9ב

 )השורשי! נרקבו(

 28.5ב
 56.8א
 40.8ב
 2.8ג

 ביקורת
 זבל עופות
 ניימ קייק

 קמח תכונה

 LSDי מבח2 ''ניתוח סטטיסטי ע
 

 ספי3 אורגניי3 על הישרדות שתילי היפריקו3השפעת תו. 2טבלה 
 טיפול (%)הישרדות 
100 
72.5 
97.5 
12.5 

 ביקורת
 זבל עופות
 ניימ קייק

 קמח תכונה

 LSDי מבח2 ''ניתוח סטטיסטי ע
 

  השפעת תוספי3 אורגניי3 בנמטודות עפצי3 וצמחי עגבנייה  .3טבלה 
 טיפול משקל נו= עפצי!' מס
 13.4א
 1.5ב
 1.1ב
 0ב

 4.8ב
 10.5ב
 5.0ב
 22.8א

 ביקורת
 זבל עופות
 ניימ קייק

 קמח תכונה

 LSDי מבח2 ''ניתוח סטטיסטי ע
 
 
 

  השפעת תוספי3 אורגניי3 על צמחי היפריקו3 בקרקע נגועה בנמטודת עפצי4.3טבלה 
 טיפול עפצי!' מס )'גר(משקל נו=  )'סמ(גובה צמח 

 84.3ג
 96.3ב
 103.6א
 87.0ג

 37.9ב
 40.6ב
 54.8א
 64.8א

 14.8א
 3.4ב
 0ב
 0ב

 ביקורת
 זבל עופות
 ניימ קייק

 קמח תכונה

 LSDי מבח2 ''ניתוח סטטיסטי ע
 
 



 

 

 השפעת תוספי3 אורגניי3 על צמחי היפריקו3 בקרקע נגועה בנמטודת עפצי3. 5טבלה 
 טיפול דרגת נגיעות משקל נו= תפרחי!' מס אחוז תמותה

 ביקורת 3.7 א53.6 א3.6 18.7
 זבל עופות 3.5 ב86.0 ב8.0 14.3
 ניימ קייק 2.8 ב81.4 ב8.1 25.8
 קמח תכונה 2.2 ב98.3 ב9.1 5.2

 
 
 
ניסוי (י שימוש בחומר חיטוי וצמח אנטגוניסט ''הדברת נמטודות עפצי3 ומחלות קרקע ע. 2

 .)שדה בתחנת בשור
נמטודות שורדות באופ2 פעיל בעומק הקרקע בשורשי! חיוניי! שנשארי! לאחר הגידול במש: 

קטילת הנמטודות בעומק הינה בעייתית משו! שתכשירי הדברה כימי! אינ! .  ארוכהתקופה
קטילת השורשי! מאפשרת הפחתת . מגיעי! בריכוזי! אפקטיבי! לעומק שמתחת לשכבת העיבוד

ל נמצא כי כריתת עצי! ששורשיה! "בעבודות מחו. אוכלוסיות הנמטודות הפעילות בשורשי!
י! לאחר מכ2 על ידי שימוש בקוטלי עשבי! גר! להפחתת נגועי! בנמטודות וקטילת השורש

נגיעות עצי שקד שגדלו . אוכלוסיות הנמטודות בעומק ללא צור: בשימוש בתכשירי חיטוי נוספי!
 .בחלקה לאחר מכ2 בנמטודות היה נמוכה בהשוואה לעצי! שנשתלו על חלקה ללא טיפול

לכ2 על מנת לקטול אות! . י! רדומי!נמטודות עפצי! בניגוד לנמטודות חופשיות שורדות כגופ
 . בשורשי! יש צור: באמצעי כימי אשר יקטול ג! את השורשי! וג! את הנמטודות בשורשי!

 .ושילוב ע! צמחי ביניי!, הניסוי המתואר להל2 נועד לבחו2 השפעות ארוכות טווח של חיטוי קרקע
החלקה .  מטר כל ערוגה15 ערוגות באור: 30החלקה בת . נבחרה חלקה בחוות הניסויי! בבשור

. ללא נגיעות בנמטודות עפצי! ולכ2 אולחה בתחילה על מנת ליצור קרקע מאולחת להמש: העבודה
 . 1'  מסורתרשי! סכמתי של מהל: העבודה ושני! מובא באי

 
 
 הכנת שטח הניסוי בתחנת בשור. א

. 1999בקי; שורשי טרכליו! וסלרי נגועי! בנמטודות עפצי! נאספו מחלקה נגועה בערבה 
) 12.11.1999(מיד לאחר מכ2 . השורשי! פוזרו בחלקת הניסוי בחוות הבשור והוצנעו בתיחוח

 .נשתלו בחלקה שתילי עגבנייה הרגישי! לנמטודות
 
 
 טיפולי אביב . ב

לפני עקירת צמחי העגבניות נלקחו דגימות קרקע להערכת אוכלוסיות , 41/2/2000ב .1
) מכיוו2 שהשטח היה נגוע בכימשו2 בעגבנייה(י מלפפו2 נשתלו שתיל. נמטודות מכל החלקות

מספר עפצי! של הנמטודות נספר שלושה . ק'' סמ500בדגימות הקרקע בעציצי! של 
 . שבועות לאחר השתילה

כלמידוספורות של פטרית הפוזריו! הגור! לריקבו2 הכתר בעגבניות בתו: קרקע הוכנסו  .2
בכל ). 6טבלה (לפני טיפולי האביב '  סמ604 ו40, 20לשקיות רשת שהוטמנו בעומקי! של 

החבלי! נשלפו במועדי! שוני! על מנת להערי: .  עומקי!3 חבלי! כל חבל 3חלקה הוטמנו 
 .את יעילות טיפולי האביב והקי;

הטיפולי! . א: השורשי! היו נגועי! בנמטודות עפצי!, צמחי העגבניות היו נגועי! בכימשו2 .3
 ):  6' טבלה מס(באביב כללו 

ר באמצעות מזרקי קרקע "ק למ" סמ15 במינו2 של 16/2/2000שו! טלו2 בתארי:  י .א
שלושה שבועות לאחר היישו! נעקרו הצמחי! והחלקה הושארה ללא . מ" ס30לעומק 

בתו! יישו! הטילו2 נשלפו שקיות רשת ע! הפטריות לקביעת השפעת . גידול עד לקי;
 .הטיפול על קטילת הפטריות

 . 10.7.00 4והוסרו ב , 427/3/2000הצמחי! נשתלו ב). Polynema  ז2(שתילת צמחי טגטס  .ב
צמחי העגבניות נעקרו והחלקה הושארה נקיה עד לטיפולי ). היקש(כרב נח ללא כל טיפול  .ג

 . הקי;
 
 



 

 

 
 

 טיפולי קי> . ג
 :בוצעו שני טיפולי!. 2000 בחודש אוגוסט  וטיפולי הקי; בוצע

ר באמצעות "ק למ" סמ20החיטוי בוצע במינו2 של .  חיטוי משולב טילו2 ע! חיטוי סולרי .1
לאחר יישו! התכשיר חופתה החלקה ביריעות פוליאתיל2 . מ" ס30מזרקי קרקע לעומק 

 .  שבועות6 :שקופות למש
 היקש .2

בתו! תקופת החיטוי נלקחו דוגמאות קרקע לנגיעות בנמטודות וכ2 נשלפו שקיות הרשת ע! 
 .  מטר7.5באור: ) ערוגות( חזרות 5 4 נערכו ב כל הטיפולי!. הפטריות להערכת הקטילה

 
 השפעת הטיפולי3 המשולבי3 על גידול היפריקו3 והדברת נמטודות. ד

עקב גודל החלקות המצומצ! לא . 2001 וגודלו עד ליולי 27/9/2000 .4 שתילי היפריקו!  נשתלו ב
 נבחנה נגיעות לכ2 במש: הגידול. נתאפשר לקבוע נגיעות השורשי! בנמטודות במהל: העונה

) עגבניות(מ ושתילת צמחי בוח2 " ס90בנמטודות באמצעות הוצאת דגימות קרקע עד לעומק 
בתו! הגידול נעקרו הצמחי! ונקבעה נגיעות . לקביעת התבססות הנמטודות בקרקע ובשורשי!

 . במהל: הגידול נבח2 הגידול והיבול.  השורשי! בנמטודות
 

 
 .ורי3 בביצוע הניסויסיכו3 התהליכי3 הקש: 1' איור מס

 
 :אילוח החלקה בנמטודות

שתילת צמחי , הצנעת שורשי טרכליו! נגועי!
 .עגבניות לביסוס הנמטודות

1999 

 :טיפולי אביב
 קטילת שורשי העגבניות בטילו2

 כרב נח
 שתילת טגטס

 2000פברואר 

 חיטוי קי;
 סולרי+ טילו2 
 היקש

 2000יולי 

 ספטמבר שתילת היפריקו!
 2001יולי  סיו! עונת גידול היפריקו!

 
 
 
 
 

 טיפולי3 להדברת נמטודות בגידול היפריקו3:  6טבלה 
 

 טיפול אביב טיפול קי>
I4ללא טיפול. א 
I4חיטוי סולרי+ טלו2 . ב 

I .ביקורת 

II4ללא טיפול. א 
II4חיטוי סולרי+ טלו2 . ב 

II .צמחי טגטס 

III4ללא טיפול. א 
III4חיטוי סולרי+ טלו2 . ב 

III .2טלו 



 

 

 

 
 

 :תוצאות
 . השפעת טיפולי אביב על הישרדות נמטודות ופטריות .א
 

 הישרדות נמטודות
לפני טיפולי האביב נבדקה אוכלוסיות הנמטודות על ידי זריעת מלפפוני! בדוגמאות קרקע 

 .     עפצי! בממוצע11.4בשורשי הצמחי! נמצאו  . שנאספו בחלקות
שגדלו ) מלפפו2(לא נמצאו עפצי! בצמחי הבוח2 . טלו5השרדות הנמטודות לאחר הטיפול ב

לצמחי! שגדלו בדגימות מהחלקות ללא טיפול היו .  בדגימות הקרקע מהחלקות שטופלו בטלו2
 .  עפצי! בממוצע22.6

של צמחי הבוח2 שגדלו בדגימות ) 045(דרגת הנגיעות . הישרדות הנמטודות לאחר גידול הטגטס
זו של החלקות ללא , לעומת זאת.  בממוצע4.0חי  הטגטס הייתה הקרקע מהחלקות שבה2 גדלו צמ

בחלקות שגדל . 0וזו של החלקות לאחר טיפול בטלו2 הייתה ,  0.2הייתה ) כרב  נח(טיפול אביב 
צמחי הטגטס מהז2 שהשתמשנו לא , לפי הספרות. טגטס נמצאו עשבי! שבשורשיה! נראו עפצי!

הוא , סייה גדולה של נמטודות בחלקות של טגטסהגור! לאוכלו. לסייע להתרבות הנמטודות
ידוע כי צמחי הטגטס לא מפרישי! רעלי! . שגדלו בי2 צמחי הטגטס, העשבי! הרגישי! לנמטודות

 .אלא נמטודות מתות רק כאשר חודרות לתו: שורשי טגטס, לנמטודות
 

  הישרדות פטריות לאחר טיפול בטלו5 ושתילת טגטס
-Fusarium oxysporum f. sp. radicis באופ2 טבעי בפטריה שקיות רשת ובה! קרקע מאולחת

lycopersici הגורמת למחלת רקבו2 הכתר בעגבניות הוטמנו בקרקע בעומקי! שוני! לפני הטיפול 
בתו! כל טיפול קרקע נשלפה סדרה של שקיות מכל טיפול והוערכה חיוניות הפטריה . האביבי

. ב או גידול טגטס על הישרדות פוזריו! בקרקעהשפעת יישו! טילו2 באבי. בטיפולי! השוני!
הפחתה זו היתה . יישו! טילו2 גר! להפחתת אוכלוסיות הפוזריו! בקרקע. 7' מוצגת בטבלה מס

חשוב לציי2 כי הפחתה זו א= שהיא .  מ א: ההשפעה לעומק פחתה" ס20בולטת יותר בעומק 
היתה השפעה על אוכלוסיות לגידול טגטס לא . חשובה אינה בגדר הדברה יעילה של הפטריה

 . גידול  הצמח טגטס לא השפיע על חיוניות הפטריה. הפוזריו!
 
 

 .השפעת טפולי הדברה בטילו2 ושתילת טגטס על הישרדות פוזריו! בקרקע. 7' טבלה מס
 

 טיפול אביב )מ"ס(עומק  )קרקע' גר\CFU(הישרדות הפטריה 
 2000יולי 

 אחרי קציר טגטס
 2000ינואר 

 ת טגטסלפני שתיל
  

 היקש 20 4745 492
628 4850 40  
733 4362 60  

 טילו2 20 128 7
463 274 40  
578 1592 60  
 טגטס 20 4745 665
575 4850 40  
1825 4362 60  

 
 
 השפעת חיטוי קרקע בקי> על  הישרדות נמטודות ופטריות בקרקע .ב

 נמטודות
דוגמאות הקרקע .  ע בתו! חיטויי הקי;דוגמאות קרקע נלקחו מכל חלקה באמצעות מקדח קרק

לאחר שלושה שבועות נעקרו הצמחי! ונקבע . הועברו לעציצי! ונשתלו בה! שתילי עגבניות



 

 

 )שורש נגוע במלואו בעפצי!� 3,  שורש נקי� 0 (043אינדקס נגיעות שורשי! בעפצי! בסול! 
 .)8טבלה (

 
 
 
 
 

 טדותהשפעת חיטוי קרקע בקי; על הישרדות נמ. 8' טבלה מס
 
 

 טיפול אביב )מ"ס(עומק  )043בסול! (אינדקס נגיעות בצמחי בוח2 
לאחר חיטוי 

 סולרי+טילו2
   ללא חיטוי 

 היקש 20 0.4 0
0 0.4 40  
0 0.6 60  
 טילו2 20 0 0
0 0.2 40  
0 0.4 60  
 טגטס 20 1 0
0 1 40  

0.2 1 60  
 

 פטריות
החיטוי היה יעיל . את אוכלוסיות הפוזריו! באופ2 חדחיטוי הקרקע בטילו2 משולב בסולרי הפחית 

בחלקות בה! גדל טגטס . ביותר על גבי חיטוי אביב בטילו2 או על גבי חלקה ללא טיפול באביב
 )9' טבלה מס(היתה יעילות החיטוי חלקית 

 
 

 . השפעת חיטוי קרקע על הישרדות פוזריו! בקרקע בעומקי! שוני!: 9' טבלה מס
 

 טיפול אביב )מ"ס(עומק  )קרקע' גר\CFU (הישרדות הפטריה
לאחר חיטוי 

 סולרי+טילו2
   ללא חיטוי 

 היקש 20 273 0
0 670 40  
0 1020 60  
 טילו2 20 0 0
0 463 40  
0 293 60  
 טגטס 20 921 13

233 1321 40  
220 1197 60  

 
 
 
 השפעת טיפולי3 באביב וחיטויי3 בקי> על גידול היפריקו3 . ג

ול צמחי ההיפריקו! היה טוב יותר בחלקות המחוטאות בהשוואה לחלקות ללא חיטוי קי; גיד
 היה רב יותר בחלקות 2001משקל הגז! בקציר הטכני שבוצע בחודש פברואר ). 2' איור מס(

 .2000משקל רב נרש! ג! בחלקות בה! גודל טגטס באביב . המחוטאות בקי;
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
י! השפעת טיפול. 2' איור מס

באביב וחיטוי קרקע בקי; על 

משקל הגז! הירוק של צמחי 

היפריקו! לאחר קציר טכני 

 ).2001פברואר (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אילוח הקרקע והשורשי! בנמטודות במהל: הגידול נבח2 באמצעות איסו= דוגמאות קרקע 
 2001מעומקי! שוני! ושתילת צמחי בוח2 בחממה לקביעת שעור הנגיעות בנמטודות בחודש מאי 

שעור ). 3' איור מס(מ " ס40נראתה נגיעות רבה בנמטודות בחלקות שלא חוטאו בקי; עד לעומק 
אילוח השורשי! .  2000נמו: יחסית בנמטודות נרש! בחלקות ההיקש שטופלו בטילו2 באביב 

בחלקות בה! גדל טגטס . מ" ס60בנמטודות בחלקות שחוטאו בקי; היה נמו: מאד עד לעומק 
 . הה יותר ג! בחלקות המחוטאותהיתה נגיעות גבו

התקבלה מגמה דומה . מ" ס90בחודש יוני נבדקה שוב הנגיעות בנמטודות באופ2 דומה עד לעומק 
האילוח בכל החלקות גבר ובחלקות ההיקש נרשמה נגיעות מלאה בכל . לזו שבחודש מאי

ות בחלק). 2000מ בחלקות ההיקש שטופלו בטילו2 באביב " ס90למעט עומק (העומקי! 
 ).3איור (המחוטאות נרש! שעור נגיעות נמו: יותר אשר פחת לעומק 

 
 
 

 

 

היקש טגטס טילון היקש טגטס טילון
0

20

40

60

80

100
20 cm

40 cm

60 cm

90 cm

טיפולים באביב 2000

עומק דגימת הקרקע

ללא חיטוי קרקע לפני הגידול חיטוי קרקע בטילון + סולרי לפני הגידול

אחוז נגיעות שורשים בנמטודות

היקש טגטס טילון היקש טגטס טילון
0

20

40

60

80

100
20 cm

40 cm

60 cm

טיפולים באביב 2000

עומק דגימת הקרקע
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השפעת טיפולי! באביב וחיטוי קרקע בקי; על אילוח הקרקע בנמטודות במהל: . 3' איור מס

 בדיקה בחודש –איור תחתו2 . 2001 בדיקה בחודש מאי 4איור עליו2 . גידול צמחי היפריקו!
 2001יוני 

 
 
 

היבול הרב ביותר התקבל בחלקות שחוטאו בקי; .  יבול גבעולי פרחי! נקט= ונאס= בחודש יוני
בתו! הקטי= נעקרו הצמחי! ונקבע אינדקס נגיעות השורשי! בעפצי! וכ2 נקבע ).  4איור (

אינדקס להתפתחות השורשי! המציי2 ג! נגיעות בגורמי! נוספי! כגו2 פטריות הגורמות 
ג! ). 5איור (שעור נגיעות מלא נרש! בחלקות ההיקש שלא חוטאו בקי; . שי!לרקבונות שור

שעור נגיעות גבוה נרש! ג! . חומרת הנגיעות בחלקות אלה היה בדרגות האינדקס הגבוהות
בהשוואת דרגות הנגיעות בעפצי! ע! . א! כי בדרגת חומרה נמוכה יותר, בחלקות המחוטאות

השורשי! בצמחי! על גבי החיטוי היתה טובה מאד התפתחות השורשי! נראה כי התפתחות 
העובדה כי הנגיעות בעפצי! היתה . בהשוואה לחלקות ללא חיטוי ללא קשר לטיפולי האביב

גבוהה בחלקות המחוטאות ולמרות זאת נרש! יבול גבוה והתפתחות שורשי! טובה מצביע על 
שרות נוספת היא מעורבות אפ. האפשרות כי האילוח בנמטודות התבצע בשלב מאוחר של הגידול

 . עדות לכ: נית2 היה לראות באופי השורשי!. של גורמי! נוספי! כגו2 פטריות פתוגניות
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מספר גבעולים לחלקה



 

 

 

 

 

 
השפעת טיפולי! באביב . 4' איור מס

וחיטוי קרקע בקי; על גבעולי פריחה  

 . בהיפריקו!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
השפעת טיפולי! באביב . 5' איור מס

; על נגיעות שורשי! וחיטוי קרקע בקי

היפריקו! בעפצי! בתו! עונת הגידול 

 2001בדיקה בחודש יוני 

 

 

 

 

 

 

 

 
השפעת טיפולי! באביב . 6' איור מס

וחיטוי קרקע בקי; על חומרת נגיעות 

שורשי! בעפצי! ואיכות התפתחות! 

בהיפריקו!  בתו! עונת הגידול בדיקה 

 2001בחודש יוני 
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 :מסקנות
 

 .ות עפצי! נבחנה בניסוי זה במספר גישות ושילובי!הדברת נמטודות יוצר
 
 הדביר את הנמטודות א: 0.5%טיפול בקמח כותנה בריכוז של : שימוש בתוספי3 אורגניי3. א

קמח .  השפעת דישו2והתקבלה,  אחרי חצי שנהמההפיטוטוקסיות נעל. גר! לפיטוטוקסי לצמחי!
אבל היישו! חייבי! להיות מספר , ישו2כותנה יכול לשמש כתוס= אורגני להדברת נמטודות ולד

ניי! קייק באותו מינו2 הוריד את אוכלוסיית הנמטודה בלי , לעומת זאת. חודשי! לפני שתילה
, כדאי לבדוק פעילות נמטוצידית של קמח כותנה בריכוזי! נמוכי! יותר. תופעת הפיטוטוקסיות

 . רמת הפיטוטוקסיותכדי להוריד , כגו2 זבל עופות, או שילובי! ע! חומרי! אחרי!
הירידה החדה באוכלוסיות הנמטודה בחלקות הביקורת בחצי שנה לאחר הטיפולי! לא הייתה 

. הסיבה לירידת לא ברורה. משו! שנשתלו ששתילי היפריקו! שבועיי! לאחר הטיפולי!, צפויה
ות בהמש: הניסוי תיבדק רמת נגיע. יית2 שז2 ההיפריקו! פחות רגיש לנמטודות מזני! אחרי!

 .בנמטודות בצמחי היפריקו! שנשארו בחלקות
 
פעולה זו היתה . קטילת השורשי3 של הגידול הקוד3 על מנת לקטול את הנמטודות הפעילות .ב 

אול! טפול זה לבדו אינו . השפעתו של טפול זה ניכרה לאור: כל הגידול. יעילה במידה מסויימת
 . מספק וחייב להיות חלק משרשרת פעולות הדברה

 
צמחי . גישה זו לא הוכחה כיעילה בהפחתת אוכלוסיות הנמטודות. גידול טגטס כצמח מדביר .ג

הגור! לאוכלוסייה גדולה של נמטודות .  להתרבות הנמטודותועיהטגטס מהז2 שהשתמשנו לא סי
ידוע כי צמחי . שגדלו בי2 צמחי הטגטס, הוא העשבי! הרגישי! לנמטודות, בחלקות של טגטס
 בנמטודות רק כאשר חודרות לתו: שורשי עי!אלא פוג, ! רעלי! לנמטודותהטגטס לא מפרישי

 .כמו כ2 גדלו עשבי! בחלקות הטגטס ושורשיה! נוגעו בעפצי! שהיו מקור נוס= לאילוח. הצמח
 . חיטוי קרקע בקי; היה היעיל ביותר. חיטוי הקרקע בקי>

 
ולה זו פוטנציאל רב ביותר שכ2 לפע. שילוב חיטוי בקי; בקטילת השורשי! באביב היה יעיל ביותר

היא מבטיחה סניטציה וצמצו! האינוקולו! בתו! עונת הגידול בשילוב ע! הדברת הפגעי! 
בניסוי שערכנו התוצאות לא היו חד משמעיות ג! בגלל גודל חלקות . בקרקע לפני הגידול הרגיש

.  על אילוח בנמטודותבמהל: עונת הגידול נראה בבירור כי ישנה השפעה של חלקות שכנות. הניסוי
יש צור: בעריכת הניסויי! בחלקות גדולות , גישות הדברה אלה) או לדחות(על מנת לבסס , לכ2

 .יותר שבה! השפעת השוליי! אינה משמעותית
בתו! עונת הגידול נראה כי על השורשי! . תוצאות הניסוי מצביעות על מעורבות גורמי! נוספי!

בירור זהות! של הגורמי! הנוספי! יאפשרו גיבוש אמצעי! . קיימי! גורמי! פתוגני! נוספי!
 . להדברה משולבת של כל גורמי הפגעי!
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