
 2016בחינת מועד מיטבי להדברת מחלת הרשת בשעורה, רוחמה 

 עידן ריצ'קר, גידולי שדה נגב 

 -מבוא

דונם ובמגמת עליה )איטית  50,000מעל כבר הוא  ,ים האחרונות, בשנהיקף גידול השעורה בישראל

 יותר(.

 הרשת". השעורה סובלת ממספר מחלות עלים, אולם העיקרית והבעייתית ביותר בארץ היא "מחלת  

 ממחלקת פטריה י"ע הנגרמת מחלה,  השעורה גידול ארצות ברב ידועה הרשת מחלת  

זו מחלה קשה שיכולה ".  הלמינטוספוריום" -Drechslera teres נקרא מיני האל השלב ,האסקומצטיס

 לחסל גידול!

היא  המחלה, שם ומכאן רשת כמו ורוחב אורך פסי ובהם בהיר חום בגוון כתמים  –המחלה מופע

,  התבור שעורת, תרבותית שעורה צמחי תוקפת זו מחלה. פוגעת בשטח ההטמעה של העלווה

 הגידול בשלבי רק למניעתה יעיל זרעים חיטוי – הזרעים י"ע גם מועברת המחלה.  העכבר ושעורת

 .= הגנה על הנבט הראשונים

 שנות בתחילת הטיפוח נפסק בארץ אך – עמידים זנים טיפוח הוא והיעיל הטוב הפתרון  

 רב יבול לאובדן שגורמת למחלה ביותר ורגישים ישנים הם שזורעים הזנים ולכן,  התשעים

 .)אגרידרה( בימים אלו מתחדש הטיפוח בכיוון מבטיח .(ללא טיפול 40 %עד )

לא ניתן להדביר את המחלה ע"י כימיה, אולם ניתן להאט מאד  -הדברה כימית ע"י ריסוס  

  את קצב התפשטותה. 

 2בישראל אין היום סף מוגדר לריסוס המחלה.  ברצוננו לבחון את השפעת תזמון הריסוס )

 מועדים( ביעילות עצירת המחלה.

אין תכשיר מורשה לריסוס מחלות בשעורה, אולם שנים מרססים את המחלה בפוליקור ודומיו 

(Tebuconazole.ובשנים האחרונות גם בפריורי אקסטרא ,) 

 

השפעת מועד ריסוס המחלה על איכות ההדברה והשפעתה על    מטרת הניסוי: .א

 היבול ואיכותו.

 

 

 מהלך הניסוי:

 

 גידול קודם: סורגום.   .(46 )חלקה , בשטחי גד"ש רוחמהמהזן נוגה שעורהחלקת 

 25/11  מועד הצצה:

 .ד'\סמ"ק 50מועדים לריסוס בתכשיר טולדו  2אובחנה נוכחות מחלת הרשת בחלקה והוגדרו 

 16/2יסוס מוקדם:  מועד ר

 ביצוע ע"י בני מתפזול 3/6מועד ריסוס מאוחר:  
 קונג'ט.פומיות ד', \ליטר 25סוס נעשה במרסס גב מוטורי, בנפח הרי    

 . שיבולים שליפת: ראשון ריסוס פנולוגי גיל

      F-1  ,F-2 בעלים בודדים כתמים: הריסוס ביום מחלה עוצמת 

 

 

 

 



                

 :תוצאות

 3-מדריכים( להגדרת % כיסוי מחלת הרשת ב 3-4הערכות ויזואליות )ע"י  2במהלך הניסוי נעשו 

לשקילת יבול  שדה )א.ע הפלחה(  ניסויילקומביין ע"י העלים העליונים, בנוסף הניסוי נקצר לגרגרים 

 שפעה על איכות הגרגרים.הובחינת ה

 .0.05ברמת מובהקות  TUKEY, במבחן JMPתוצאות הניסויי נבחנו סטטיסטית בתוכנת 

 

 

 נבדלו באופן מובהק מהנגיעות בהיקש.היו יעילים וכל הטיפולים 
למילוי הגרגר פחות חשוב ההינו  עלה הדגלזה.  גידולמשמעות למצב הנגיעות בעלה הדגל ב פחותיש 

 .בשעורה

 

 

את המחלה כשבועיים, אח"כ כנראה המשיכה להתקדם. הריסוס המאוחר  הריסוס המוקדם עיכב
 עיכב אותה באופן מובהק.

,  מצליח להאיט אותה באופן מובהק F-1מדביר את המחלה שכבר מצויה ב  אינוהריסוס המאוחר 
 מההיקש.

 במקרה זה לא ניתן להבחין שישנו יתרון לריסוס המוקדם על פני המאוחר.
 

 



 

 F-2הריסוס המאוחר לא מדביר את המחלה שכבר מבוססת ב 

 , באופן מובהק מהריסוס המאוחר.F-2המוקדם היה יעיל יותר בעצירת המחלה בעלה הריסוס 

 

 תוצאות יבול גרגרים

 
 יבול גרגרים   טיפול

 A 386 מוקדם+מאוחר

 A 374 מוקדם

 A 367 מאוחר

 A 361 היקש
 מובהק מהביקורת.ב אולם אינם נבדליםים היה יתרון מסוים ביבול הגרגרים, לטיפולים המוקדמ

 וכמעט ואינם מוצדקים כלכלית.

 1000משקל  הקטוליטר טיפול

 41.0 67 מוקדם+מאוחר

 40.8 67 מאוחר

 39.5 66 מוקדם

 37.9 66 היקש

 
  ללא מובהקות

גודל עיקר בהיקש פגעה במילוי ובעוצמת המחלה ב  -תוצאות איכות הגרגרים תואמות את ההשערות

 .)מ. אלף( הגרגר

 

 סיכום:

וציפינו לתגובה משמעותית ומובהקת בין   בעונה זו, בחלקה זו, עוצמת מחלת הרשת היתה חזקה

 הטיפולים להיקש הלא מטופל. 

ד', היה יעיל והאט את התקדמות המחלה )כלפי \סמ"ק 50, (Tebuconazole)הטיפול ב טולדו 

 באופן מובהק !  ע"פ תוצאות כיסוי המחלה בעלים כדאי לטפל מוקדם, מאשר מאוחר.מעלה( בעלים 



המגמה לטובת הטיפול מוקדם+מאוחר והמוקדם   –לא כן ניכרו ההבדלים בתוצאות יבול הגרגרים 

 כלכלית.ה אשר גבוליים מבחינת הכדאיותקיימת, אולם לא נפתחו פערים משמעותיים מובהקים, 

 ור זה ומילוי הגרגרים נעשה ללא מחסור מים בקרקע.החורף היה גשום באז

סביר שהיו נפתחים פערים  –מילוי הגרגר טרום ומצוקת מים בתקופת נוצרת תה יהילהערכתי באם 

 גם מבחינת עוצמת המחלה בעלים וגם ביבול הגרגרים ואיכותם. –משמעותיים יותר ומובהקים יותר 

 מסקנות:

 והמשוער עד היום: תוצאות עבודה זו מחזקות את הידוע

מחלת הרשת הינה מחלה שלא ניתן להדבירה אולם ניתן לעצור או להאט את קצב  -

 ריסוס בזמן של קוטלי מחלות.התקדמותה ע"י 

)פוליקור בדומיו( יעילים בעצירת המחלה.  טיפול בתכשירים אלו  Tebuconazoleתכשירי  -

 ד'+ריסוס(.\₪ 2.5-הוא זול ביותר )כ

 אם אולם, המחלה בהאטת טביהמי הוא המוקדם המועד  - המחלה לריסוס הנכון המועד -

 .נוסף טיפול דרשיוי יתכן( העלים כל הופעת לפני) מידי מוקדם יבוצע

הטיפול היעיל ביותר במחלה, אולם לא ברור שמוצדק כלכלית בתנאי  -טיפולים בעונה   2 -

 העונה )בגלל חוסר המובהקות(.

 תוך, חדשים שעורה זני בטיפוח חיובית ממשית התקדמות חלה הנוכחית העונה במהלך* -

 יותר טובים מסחריים זנים יהיו כשנתיים תוך להערכתנו. הרשת למחלת עמידות על דגש

 .למחלה רגישות וללא

 זוהי הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם מחלה זו ועם מחלות בכלל.

 

 

 תודות:

ל(, לילך ויינון )שה"ם(, הנהלת ענף עוזי נפתליהו, רמי פולקו וצוות גד"ש רוחמה, בני )תפזו

 פלחה חורף על העזרה במימון.

 


