
 

 

 
איפיו0 והדברת מחלות שורש בכ& קנגורו 

 
 
 

חוקרי4 שותפי4: 
 

ב60דוד צלילה  + שה"מ, לשכת הדרכה רעננה 
דורי עירית, ליאנה ב0 יונס, מת0 אלי + מו"פ דרו, 

לביוש6מרדכי שרה, חזנובסקי מרינה, וצרור לאה 6פאתולוגיה של צמחי,, מינהל המחקר        
                                                                                   החקלאי, תחנת ניסויי, גילת 

יעל סקוטלסקי 6 לשה"ד נגב. 
 
 
 

זני כ9 הקנגורו מקבוצת ה"מיני" הנמני, ע, פרחי הקטי9 האקזוטיי,, רגישי, מאד 
למחלות שוכנות קרקע בתנאי טמפרטורות גבוהות ורטיבות רבה. הגור, העיקרי לתמותות 
  , Rhizoctonia solani ,בצמחי, סימפטומטיי, אובחנו ג .Pythium myriotylum הוא

  .Myrothecium :וכ Fusarium oxysporum ,Fusarium spp. 
 

במבח: קו> שנער> בתחנת הבשור בחממה, התמוטטו 22.5% מהצמחי, 18 ימי, לאחר 
שהודבקו בפיתיו,. 42 ימי, לאחר ההדבקה, התמוטטו כ+ 78% מהצמחי, שהודבקו 
בפיתיו,, רק 5% שהודבקו בריזוקטוניה וכ+ 88% צמחי, שהודבקו בשני הפאתוגני, יחד. 
כ+ 60 ימי, לאחר ההדבקה שיעור ההתמוטטות הגיע ל+ 90+100% בחלקות שהודבקו 
בפיתיו, בלבד או בשילוב ע, ריזוקטוניה. תוצאות אלה מצביעות על פיתיו, כגור, 

הדומיננטי בהתמוטטות הצמחי,. 
 

בכדי לברר את מקורות האילוח האפשריי, נבדקו צמחוני, בתרביות ריקמה ממקור 
אוסטרלי, שתילי, בשלבי הקשחה ושתילי, מסחריי, לפני שיווק,, תערובת מצע 
ההקשחה ומי ההשקיה במשתלה, בכל המקרי, לא נמצאה נגיעות בפיתיו,.  במספר 
צמחוני, אובח: F. oxysporum  וכ: .Fusarium spp בשתילי, בריאי, מוכני,, אול, 

במבח: פאתוגניות נמצא כי ה, אינ, אלימי,. 
 

טיפולי הדברה בתכשירי, כימיי, שהיו מקובלי, בחממות מסחריות לא היו יעילי, 
בהפחתת התמותות בתנאי, השוררי, בחממות בקי=. בעבודה זו נבחנו מספר טיפולי 
הדברה במעבדה ובחממה. במבח: בצלחות פטרי נמצאו מספר תכשירי, יעילי,: טרכלור 
סופר+X (80% עיכוב  בריכוז 1 ח"מ), פנימידו: (77% עיכוב בריכוז 1 ח"מ), רידומיל (74% 
עיכוב בריכוז 1 ח"מ), סנדוקור (42% עיכוב בריכוז 2 ח"מ) ודיינו: (36% עיכוב בריכוז 2 
ח"מ). בניסוי חממה בבשור בו נבחנה יעילות חלק מהתכשירי, בהפחתת המחלה, נמצא כי 
טיפולי טרכלור סופר+X (0.1%) ופנמידו: (0.1%) הקטינו או מנעו התמוטטות צמחי, באופ: 
מובהק בהשוואה לביקורת המודבקת, 41 ימי, מהדבקה. ג, בטיפול בדיינו:  הופחתה 
הנגיעות (ב+ 59%) א> לא במובהק. טיפול טרכלור סופר+X היה היחידי שהפחית במובהק 

את שיעור הצמחי, הנגועי, ג, בהמש> עד לסיו, הניסוי ( 90 ימי, לאחר ההדבקה).  
 

בניסוי עציצי, בחממה בגילת נבחנו הטיפולי, הביולוגיי, הבאי,: שתילי, טעוני, 
בטריכודרמה, מיקוריזה ביישו, למצע, שילוב שתילי, טעוני טריכודרמה ע, מיקוריזה 
במצע, ותוספת של 10% קומפוסט גפת ענבי,. נמצא כי א9 לא אחד מהטיפולי, היה יעיל 
בהדברת הפיתיו,, אול, נראה כי תוספת הקומפוסט הגדילה את היבול ואת איכות גבעולי 

הפריחה.   
 


