בחינת ממשק כולל להדברת תריפס הטבק בגידול בצל באזור הבשור וצמצום הפגיעה
מהלבנת קש
שותפים :איתי אופטובסקי (מו"פ דרום) ,אורן בוקשטב (יח"ם) ,דוד בן-יקיר (מנהל המחקר החקלאי) ,אלי מרגלית (שה"ם)

 .1רקע ,תיאור הבעיה ומטרות המחקר
בצל יבש ) (Allium cepaהינו גידול חשוב בישראל המשמש בעיקר לצריכה מקומית ( 22,800דונם
מייצרים  82,000טון בצל בשווי  192מיליון ש"ח) .עיקר הגידול הוא הבצל הקיצי הנזרע בינואר-פברואר
ונאסף ביולי-אוגוסט .כאשר הבצלים מתפתחים כראוי ,העלווה צונחת וצוואר הבצל נסגר ,בשלב זה
המוטמעים מהעלים עוברים לבצל ומאפשרים את גדילתו הסופית ואגירת נוטריינטים עד לעונת הגידול
הבאה .אם שלב זה מתקיים כראוי נמנעת חדירת פתוגנים לבצל והבצל יכול להישמר תקופה ארוכה
באחסון .בסוף שנות ה 90-של המאה העשרים נצפתה בברזיל וארה"ב תופעה של הופעת כתמים לבנים
עגולים על עלי הבצל .הכתמים מופיעים בתחתית העלים ונובעים מהרס רקמות וכלורופיל .בהמשך
הכתמים גדלים וגורמים להתייבשות עלי הבצל לפני צניחתם והתפתחות הבצל נעצרת .התופעה גורמת
לפגיעה ביבול ,קבלת בצלים קטנים ,ואי סגירת צוואר הבצל אשר משפיעה על התייבשות העלים ואינה
מאפשרת את קליטת התכשיר מונע הלבלוב המוסף ועקב כך מתקצר זמן האחסון של הבצלים .תופעה זו
מכונה "הלבנת קש" והיא גורמת לנזקים כלכליים קשים בגידול בצל בארץ .בישראל זוהתה התופעה
לראשונה בשנת  .1994בקיץ  2011היתה בישראל התפרצות קשה של "הלבנת קש" שגרמה לפחיתה של כ
 30%מכלל היבול לאותה שנה .בקיצים האחרונים ( 2013ו )2014 -המשיכה התופעה להיות בעיה קשה
למגדלים בישראל .נמצא כי "הלבנת הקש" נגרמת על ידי וירוס מסוג טוספו ) (Tospovirusשבהמשך
הוגדר כוירוס הניקוד הצהוב של האיריס ) . (IYSVהוירוס התגלה בישראל ,נמצא בבצל ומועבר על ידי
תריפס הבצל ) .(Thysanoptera) (Thrips tabaciמשך הגידול הארוך של הבצל הכולל את תקופת השיא
באוכלוסיית התריפסים ,גורם למגדלים לבצע טיפולי הדברה רבים אשר מביאים להתפתחות מהירה של
עמידות לתכשירים באוכלוסיית התריפסים .במחקר מקיף של שדות ברחבי הארץ ,נמצא כי תכשירים
שונים (מובנטו ,מובנטו  +טוקתיון ,ספרטה ודיקרזול) צמצמו את אוכלוסיית התריפסים .אולם ,בניגוד
למצופה ,צמצום אוכלוסיית התריפס לא השפיע באופן מובהק על צמצום הנזק מ"הלבנת הקש",
התפתחות הבצל ורמת היבול .כמו כן ,הופעת "הלבנת הקש" מותנית בגורמים נוספים ,בהם מצב חיות
הצמח ,עקות סביבתיות כיובש ,או מחלות צמחים ככשותית וסטמפיליום המופיעות בתנאים לחים .עבודה
זו תתרכז בהבנת הקשר בין התריפס להופעת "הלבנת הקש" ובחינת ממשק כולל להדברת אוכלוסייתו.
 .2מהלך המחקר ושיטות עבודה
הניסוי נערך בחוות מו"פ דרום עם בצל מזן אורלנדו שנזרע בתחילת ינואר .מבנה הניסוי כלל בלוקים (18
ערוגות באורך  20מ' ,ארבע חזרות מכל בלוק) שפוזרו באקראי בשטח .הטיפולים שנבחנו )1 :ביקורת ,ללא
כל טיפול )2 .ריסוס משקי ,הכלל מספר תכשירים :מובנטו ( ,)Spirotetramatדיקרזול ()Formetanate
ומובנטו ( .)Spinetoramהתבצעו שני יישומים עוקבים (בהפרש של ארבעה ימים) אחת לשבועיים )3 .חיפוי
באגריל לפני נביטה במשך חודשיים ( )4 )18.1.17-21.3.17חיפוי ברשת  40מש (חברת גניגר) לפני נביטה
במשך חודשיים ( )5 .)18.1.17-21.3.17פיזור אבקת תירס אחת לשבוע  )6 .פיזור אחת לשבוע של מוצר של
חברת ביו-בי לעידוד אויבים טבעיים )7 .ריסוס חומרים דחייה  -קלציום קרבונט ותערובת שמנים
ארומטיים (רוזמרין ,שמן עץ התה ו )Cineole -בסירוגיות אחת לשבוע .המדדים שנבדקו הם :רמת
הנגיעות בתריפס ,רמת הנגיעות בווירוס  ,IYSVגודל הצמחים והערכת חומרת הפגיעה ממחלות .על מנת
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למדוד רמת נגיעות צמחי הבצל בתריפס ,נאספו בכל חלקת ניסוי בצורה אקראית צמחי בצל מהערוגה
האמצעית (על מנת לצמצם את השפעת השוליים) ,מידי שבועיים החל משלב  1-2עלים עד לתאריך האסיף.
התריפסים הופרדו מהצמחים בעזרת משפך ברלייזי ,הוגדרו לרמת המין ונספרו .בנוסף ,נספרו אויבים
טבעיים של תריפס אשר הופיעו על צמחי הבצל (תריפס טורף מסוג  ,Aeolothripsזחלי מושית ,זחלי עין פז
ופשפשים מסוג אוריוס) .על מנת להעריך את נוכחות התריפס בסביבת השדה נעשה שימוש במלכודות דבק
כיווניות אשר הוצבו מסביב לשדה מידי שבועיים ל 24-שעות  .בנוסף בכל חלקת ניסוי הוערכו אחוז
הצמחים שנפגעו ממחלות צמחים שונות (במטר אורך של ערוגה) ונבחרו אקראית שלושה צמחים וגובהם
נמדד על מנת להעריך את חיוניות הצמח .הבדיקות התבצעו באמצע הגידול (לאחר הורדת האגריל ,ב-
 )24.4.17ולקראת סיום עונת הגידול ( .)18.6.17מדידת נגיעות גידול הבצל ב IYSV-נעשתה על ידי בחינת
עשרה עלים אקראיים לנוכחות וירוס באמצעות בדיקת ( Elisaהבדיקה נערכה ב ,4.5.17-במעבדתו של דר'
אביב דומברובסקי ,מינהל המחקר החקלאי).
 .3תוצאות
התריפס העיקרי שהופיע בבצל היה תריפס הבצל  .Thrips tabaciמספר התריפס היה שונה בין הטיפולים
במועד הבדיקה השלישי (מספר התריפס בטיפול המשקי היה נמוך יותר מאשר בטיפול של חברת ביו-בי)
ובמועד החמישי (בטיפול המשקי מספר התריפס היה גבוה מאשר בטיפול האגריל ,ביקורת ,גניגר ,ביובי
ואבקת תירס) )( (Repeated-Measure ANOVA; F6,183=2.42, p=0.02איור  .)1באופן מפתיע התריפס
נמצא בחלקות שהיו מכוסות בבד אגריל בזמן ההסרה.
על פי המלכודות ההיקפיות ,נראה כי התריפס הגיע בתקופות השיא (תחילת אפריל ותחילת מאי) .באפריל
כיווני ההגעה העיקריים היו מזרח,מערב וצפון ובמאי כיוון ההגעה העיקרי היה מזרח ((Repeated-
( Measure ANOVA; F4,102=3.6, p=0.01איור .)2
נוכחות האויבים טבעיים במלכודות הדבק נצפתה החל מסוף מרץ עבור התריפס טורף (ככול הנראה מסוג
 )Aeolothripsופשפשי האוריוס  ,Orius albidipenisמושיות  Coccinellidaeועינפז  Chrysoperlaהגיעו
למלכודות הדבק החל מתחילת אפריל (איור  .)3אולם ההתבססות בשדה הייתה מועטה מאוד עבור
התריפס הטורף והאוריוס בלבד (איור  )4ולא היתה השפעה לטיפולים של תוספי המזון (איור .)4
לטיפולים השונים לא היתה השפעה על שכיחות הווירוס (( (ANOVA; F6,21=0.96, p=0.47איור  )5ועל
כמות היבול (איכותי וכללי) ( (ANOVA; Total yield: F6,21=0.89, p=0.52; Garde A: F6,21=0.74,
( p=0.62איור .)6
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איור  :1מספר פרטי התריפס הממוצע לצמח (בכל שלבי מחזור החיים) ( .)n=4החצים מציינים את זמני
הריסוסים (מובנטו ,דיקרזול וספרטה ,ריסוס כפול מכל תכשיר) .קווים מקווקוים אנכיים מציינים את
תאריך הסרת האגריל .קווי השגיאה מייצגים טעות תקן.
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איור  :2מספר פרטי התריפס הממוצע למלכודות דבק ( , n=4במשך  24שעות) .קווי השגיאה מייצגים
טעות תקן.
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איור  :3מספר פרטי האויבים הטבעיים שנמצאו במלכודות הדבק בהיקף השדה (לאחר  24שעות) :תריפס
טורף  ,Aeolothrips spp.פשפש האוריוס  ,Orius albidipenisמושיות  Coccinellidaeועינפז
.Chrysoperla spp.
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איור  :4מספר הפרטים הממוצע לצמח של :פשפש האוריוס ( Orius albidipenisקו מקווקו) ,תריפס טורף
( Aeolothrips spp.קו מנוקד) ותריפס הבצל ( Thrips tabaciקו מלא) בטיפולים השונים :ביקורת (כחול),
תוספת אבקת תירס (אדום) ותוספת ביצי סרטנים (ירוק) .קווי השגיאה מייצגים טעות תקן.
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איור  :5ערכי הקריאה של בדיקת  ELISAלזיהוי הווירוס ( IYSVיחסית לדוגמת ביקורת) בטיפולים
השונים .קווי השגיאה מייצגים טעות תקן.
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איור  :6משקל היבול (טון לדונם) שהתקבל בטיפולים השונים .קווי השגיאה מייצגים טעות תקן.
 .4פעילויות שנעשו במו"פ במהלך התקופה
במהלך התקופה התבצע בחלקת הניסוי סיור מגדלים שאורגן על יד שה"מ בהם השתתפו כחמישה מגדלים
והניסוי הוצג במסגרת יום פתוח במו"פ דרום (פברואר .)2017
 .5מסקנות ,בעיות והמלצות
ניתן לראות כניסת התריפס לשדה מאופיינת בעונתיות (עפ"י המלכודות ההיקפיות) אולם הטיפולים
השונים לא היו יעילים בהפחתת אוכלוסיית התריפס בשדה והגברת אוכלוסיית האויבים הטבעיים.
לפיכך ,לא היתה השפעה של הטיפטלים שנבחנו על שכיחות הוירוס בשדה ועל כמות היבול .יש להמשיך
ולבדוק את הקשר שבין הוירוס לתופעת הלבנת הקש ולאפיין את הגורמים המשפיעים על הופעת הוירוס
באוכלוסיית התריפס על מנת לאפשר תכנון יעיל של מיקום השדות ולפיכך להמנע מהגעה של הוירוס
לשטח.
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