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סדר ההרצאה

2021/22סיכום עונת חורף •

-עדכונים בהגנת הצומח •

פוזריום הנבילה של החציל

בעגבנייה3פוזריום גזע 

-המלצות לעונה •

הגנת הצומח-חציל 

סיכום ושאלות  •



2021-22סיכום עונת חורף 



2021-22סיכום גידול חורף 

חודשית ממוצעת  ’ טמפ•
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2021-22סיכום גידול חורף 
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חממות, שתילות סתיו וחורף-עגבנייה 

-נמוכות לאורך זמן ' נזקי קרה וטמפ

עיכוב הבשלה, צימוח איטי•

קומות לכל היותר1-2, פגיעה חלקית בחנטה•



חממות, שתילות סתיו וחורף-עגבנייה 



חממות, שתילות סתיו וחורף-עגבנייה 

-נמוכות לאורך זמן ' נזקי קרה וטמפ

עיכוב הבשלה, צימוח איטי•

קומות לכל היותר1-2, פגיעה חלקית בחנטה•



חממות, שתילות סתיו וחורף-עגבנייה 

-בוטריטיס 

בדומה לשנה שעברה, יש השנה הרבה•

בתנאי שנעשה נכוןהורדת העלים כלי חשוב בצמצום הלחות •

:חיסרון-צימוח עלוותי חזק •

(  פלסטיק+ מש 50)הצללה גדולה מידי , כנות חזקות, חנקן גבוה

-התמוטטות צמחים 

היו מעט בעיות, באופן יחסי•



חממות, שתילות סתיו וחורף-עגבנייה 

-בוטריטיס 

בדומה לשנה שעברה, יש השנה הרבה•

בתנאי שנעשה נכוןהורדת העלים כלי חשוב בצמצום הלחות •

:חיסרון-צימוח עלוותי חזק •

(  פלסטיק+ מש 50)הצללה גדולה מידי , כנות חזקות, חנקן גבוה

-התמוטטות צמחים 

היו מעט בעיות, באופן יחסי•



קישואים שתילות סתיו בבתי רשת

עונת מחירים טובה•

נשארו מחוץ למבנההוירוסיםבמרבית החלקות •

(גדרה. ז)יק 'ומג( אגרודיל)מיאריבולים סבירים בזנים •

למרות הקור מרבית החלקות עדיין ממשיכות בהנבה•

מקרה בודד-במבטחים בבית רשת , נזק קרה ישיר•



עדכוני הגנת הצומח



בעגבנייה3פוזריום גזע 

F. oxysporum f. sp. Lycopersici (Fol race 3) 
- Fusariose, Fusarium wilt

תיאור נגיעות בחלקות בחבל שלום

2020דצמבר -נובמבר

משרד החקלאות, מ"שה, ליאור אברהם: צילומים



2020בעגבנייה 3נגיעות בפוזריום גזע -תיאור המקרה 

.   זוהתה נגיעות בשלוש חלקות בגוש מבטחים ואחת במושב חצב2017-ב, ל "לפני המקרה הנ•

.נמצאו שתי חלקות של עגבנייה בבית רשת בחבל שלום עם נזק כבד לגידול2020באוקטובר •

באלנספורטמורכב על ואיקרםקרדיהמורכב על איקרםהזן בחלקה היה •

.והחמה חזקה לכל אורך הגבעול בצינורות ההובלה, הצהבה עלים, התמוטטות: הסימפטומים כללו•

.בחלקות אלו הייתה גם נגיעות גבוהה בנמטודות העפצים•

3יעקב קטן מהפקולטה לחקלאות ואומתה נגיעות של פוזריום גזע ' ר יעל רקח ולפרופ"הועברו דוגמאות לד•
(.  מבחן קוך/ במבחן ביולוגי)

.צ"להגנר יעל מלר הראל מהשירותים "לאחר מכן בוצע אימות בשיטות מולקולריות על ידי ד•

בחממה של אותו  ( פורטמינומורכב על איקרם)חלקות נוספות של עגבנייה 2לאחר מכן בחודש נובמבר נמצאו •
.   מגדל עם סימפטומים דומים אך הנזק לחלקה היה קטן

.  3ל אין עמידות לגזע "לאף אחת מהכנות הנ•

.צ"להגנמיד לאחר הזיהוי נעשה סקר מקיף של חלקות של מגדלים אחרים באזור בשיתוף השירותים •

.  וכל מה שנבדק יצא שלילי, לא נמצאו עד היום חלקות נוספות עם סימפטומים דומים•



הצהבה ונבילה בשלבים שונים-סימפטומים 







החמה חזקה לאורך כל הגבעול-סימפטומים 





החמה חיצונית והנבגה לאורך הגבעול ובצוואר השורש-סימפטומים 







בעגבניה3דרכי התמודדות עם פוזריום גזע 

:גנטיקה

גילה, זוהרה: זנים עמידים•

(גדרה. ז)אאורטה , (ב זרעים.א)ויטלפורט, דיינפורט, מולטיפורט: כנות עמידות•

מקור ובריאות הזרעים

סניטציה

הינם בעלי , מחזור זרעים ושימוש בתכשירים כימיים במהלך הגידול, חיטוי קרקע•
יעילות חלקית בלבד 



Fusarium wilt-פוזריום הנבילה בחציל 
fusarium oxysporum f. sp. Melongenae (Fomg)



פוזריום הנבילה של החציל  

במספר חלקותבחוף כרמלזוהתה נגיעות , ובחורף שנה זו2021במרץ •

נמצאו נגועים603-ו206הזנים •





ורטציליום-דוררת



דרכי התמודדות עם פוזריום הנבילה של החציל

לא ידוע בשלב זה: זנים וכנות עמידים

:  מקור ובריאות הזרעים

זרעי חציל המיובאים לארץ נדרשים לבדיקת נוכחות פטרייה זו, נכון להיום•

סניטציה

ומחזור זרעים הינם בעלי יעילות חלקית בלבד  , חיטוי קרקע•

טרם נבדק-שימוש בתכשירים כימיים במהלך הגידול •



המלצות לעונה הקרובה



מש50חציל בבית רשת 



המלצות לעונה לחצילים

תעלנה' אך רק כאשר הטמפ, מפנקת: השקיה

?הורמון / האבקה 

:הגנת הצומח

:  מזיקים•

(ופרסימיליססבירסקי )הדברה ביולוגית -אקריות קורים •

במתזיםשימוש 

(עיוותים, מוזאיקה, חלודה" )קטנות"אקריות -התמודדות עם מזיקי משנה 

:מחלות•

תוך כדי גידול במידת הצורך  עמיסטאר, חיטוי במתאם סודיום-דוררת



מזיקים משניים בחציל

אקרית חלודה  •

TSWV-תריפס •

אקרית עיוותים•

חלודה. א

TSWV



אקרית המוזאיקה בחצילים

הנזק מתבטא בעיקר בחודשים יוני ויולי



וירוס המועבר על 
ידי עש טבק

-
EMMOV



השירותים להגנת הצומח ולביקורת, מנהל תחום אנטומולוגיהרכטאיתן : צילום









תודה רבה על ההקשבה

?שאלות


