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  :מבוא

 30,000 -ערכים בכשטחי החמניות בארץ מובשנים האחרונות חמניות הן אחד מגידולי הקיץ העיקריים בענף גד"ש. 

ה. הפגעים המרכזיים בהשקי בעיקרהגידול נעשה בכל אזורי הארץ בשטחים פתוחים  דונם, בתלות בשנה.  80,000 -

התוקפים את הגידול הם המחלות קימחון, חילדון, ריקבון קרקפת והמזיקים הליותיס ופשפשים שונים, בעיקר 

 מיני התריסית ירוקה ושעירה. 

 :רקבון קרקפת

. הסיבה הישירה בארץ ובעולם אחד הגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זהריקבון הקרקפת בחמנית הוא 

הדבקת הפטרייה  (.א 1996דני, , שטיינברג Harveson 2013) לריקבון, פטריית הריזופוס, איננה הגורם הראשוני

נעשית בעקבות פגיעה של גורמים שונים בקרקפת. גורמים אלו יכולים להיות חרקים, ציפורים ואף מכאניים 

 40-85%הדבקה של הקרקפת בפטריה בשלב הפריחה יכולה לגרום לנזק של כי  נמצאשנה  20-ברד(. לפני כלדוגמה )

גבוה ומובהק בין נגיעות הליותיס בשדה ובין רקבון  א(. כמו כן נימצא כי קיים מתאם1996)שטיינברג ביבול 

ב(. נמצא כי 1996על ידי המזיק )שטיינברג  , אם בכלל, קרקפת באותה חלקה, וזאת מעבר לנזק הישיר הנגרם ליבול

ליבול נגרם רק כאשר ההדבקה מתרחשת בשלב שבין תחילת פריחה לסיום הבשלה לזרעונים ולכלי נזק כ

זה נהוג לטפל כנגד המזיק כאשר יש נגיעות רבה של הליותיס בחלקות החמנית. נוהג זה  מאז ממצא .זיולוגיתיפ

נמצא כי קשר זה  (.Harveson 2013שם קיים זחל מזיק אחר ) ,בארצות הבריתו (Anon 2011)באוסטרליה גם נפוץ 

לא נהוג לטפל . (Schwartz & Gent 1999)מתחזק כאשר השדות מצויים בתנאי לחות, כגון השקייה בקוונועים 

 נגד ריקבון הקרקפת בארצות הברית ובאוסטרליה. 

הדבקה שיעור הנמצא כי קיים קשר בין המצאות המזיק תריסית שעירה ובין  2014-ו 2013בניסויים שערכנו בשנים 

כמו כן בפשפש בשלב שלאחר תחילת הפריחה.  נמצא כי קשר זה קיים כאשר קרקפות נוגעוקרקפת.  בריקבון

י "הוספת" פשפש אחד בממוצע לקרקפת "תורמת" בממוצע לעליה של כאחוז בנגיעות הריקבון בקרקפות מצאנו כ

 )דווח בכנסי מגדלים(. 1.3%-הליותיס אחד ל "הוספת"בחלקה ו

הטיפולים המקובלים להדברת תריסית והליותיס בעבר היו תכשירי אנדוסולפן וביפנתרין. כיום השימוש 

. השימוש בביפנתרין אינו מומלץ שכן הוא גורם לפגיעה משמעותית בדבורים המאביקות אסור בארץבאנדוסולפן 

לא נמצא תכשיר יעיל עד כה את הגידול. שימוש בתכשירים אחרים להדברת הליותיס מייקר מאד את ההדברה. 

 להדברת תריסית ופשפשים אחרים בגידול. תרין נולביפ לאנדוסולפןחלופי 

בעמק יזרעאל שדה נמצא כי נגיעות המחלה הכללית  2015בון הקרקפת שנערך בשנת בניסוי להתמודדות עם רק

מהקרקפות בהיקש היו נגועות, על אף שנגיעות ההליותיס בחלקה הגיעה   7.8%רק   -בשדה היתה נמוכה מהצפוי

 33%ל יגו להדברת הליותיס הפחית את נגיעות המחלה באופן מובהק ברמה שלמהקרקפות. טיפול באמפ 33%לכדי 

בהשוואה להיקש. טיפול בתכשיר בסוויץ' )תכשיר מורשה בתות להדברת ריזופוס( הפחית את נגיעות מחלת ריקבון 

ובאמפליגו הפחית את נגיעות  'בהשוואה להיקש  וטיפול משולב בסוויץ 68%הקרקפת באופן מובהק ברמה של 

בלבד  ק בהשוואה לטיפול בסוויץ'מובה זה מובהק בהשוואה להיקש אך אינו . הבדל76%המחלה ברמה של 

 (.2015, וחוב'רבינוביץ' )

בחלקה המושקית בקונוע  טיפולים 7בעל  בגד"ש משמר העמק ניסוי  2016אלו הוצב בשנת  מעודדות בשל תוצאות

בנסיון למצוא תכשיר מתאים להדברת רקבון קרקפת. למרות האמור, בחלקת הניסוי לא  )תנאים מעודדי מחלה(



בשל כשלון זה שינינו אסטרטגיה והחלטנו לערוך  רקבון קרקפת, למרות נגיעות בהליותיס והניסוי כשל.היה כלל 

 המתאימים להדברת המחלה. ומועדים ובו ננסה למצוא תכשירים ניסוי מצומצם באילוח מכוון ברקבון קרקפת

 

  שיטות וחומרים:

 בניסוי התמקדנו בשני תכשירים:

וח במרבית המאמרים בסקירת הספרות , עליו דוfludioxonil)-ו  cyprodinilאגריקה, מכילרת כצט )חב 'סוויץ. 1

 Edmunds & Holmes  2009 ,Sallato et al 2007, Serey et al, 2015וחוב' )רבינוביץ'  כיעיל בהדברת הפגע 

 סמ"ק/צמח(. 30-50עד לנגירה באמצעות רובה )מינון תרסיס מוערך  0.1%התכשיר רוסס לפי ריכוז של (. 2007

 תגובותמעורר זה בעל מנגנון פעולה כפול, הן כתכשיר  .(potassium phosphite)חברת לוכסמבורג, מכיל  . קנון2

)התכשיר רוסס  .(anon 2017) והן כמעכב ישיר של התפתחות של תפטיר הפטריה הצמחהתגוננות טבעיות של 

 למעלה.כמתואר עד לנגירה באמצעות רובה  0.5%ריכוז של ב

 טיפולים: 7בניסוי 

 .ריסוס(לא )ביקורת  .1

 קנון קדם הדבקה. .2

 לאחר הדבקה.קנון  .3

 קנון קדם הדבקה ולאחר הדבקה. .4

 סוויץ' קדם הדבקה. .5

 סוויץ' לאחר הדבקה. .6

 קנון קדם הדבקה וסוויץ' לאחר הדבקה. .7

פריחה כל   90%של  כאשר החמניות היו בפנולוגיה 25.6.17בוצע ריסוס קדם הדבקה ובתאריך  18.6.17בתאריך 

רעון זנסה של אולחו ברקבון קרקפת על ידי יצירת חתך באמצעות סכין בגב הקרקפת והכהצמחים בכל הטיפולים 

 .27.6.17. ריסוס אחר הדבקה התבצע ב אל החתך בפטריהנגוע 

 על ידי ספירת אחוז הקרקפות הנגועות בכל חזרה. 2.7.17 -הערכת נגיעות התבצעה ב

מטר שורה, כאשר בין טיפול אחד  10חזרות בבלוקים באקראי. כל טיפול באורך  6 -טיפולים ב 7מבנה הניסוי: 

 למשנהו מפרידה שורת צמחים.

 :אגרוטכניקה

 זן: שמש

 20.4.2017תאריך זריעה: 

 .גידול על חיטה לתחמיץ(-כרב:  )דו

 : השקיה בטפטוף. כמות מים כמקובל באזור.השקיה

למובהקות  ,JMP - 7.0 תוכנה בחבילת Kramer& Tukey  יסטטיסטי לשונות נערך עפ" ניתוח ניתוח סטטיסטי:

 .מובהק בין הטיפולים הבדלמצביעות על טור הבאותו  נותת שואותיו.  P>0.05סטטיסטית של  

 



 
  נעוץ בגב הקרקפת.נגוע האילוח קרקפת בפריחה באמצעות זרעון  :1איור 

 

 :תוצאות

 

 ברקבון קרקפת.: אחוז נגיעות 1טבלה 

 טיפול
קבון קרקפת אחוז נגיעות בר
 (ASIN)מותמר 

 A 60.3 סוויץ' קדם הדבקה

 A 56.7 היקש

 A 52.2 קנון לאחר הדבקה

 A 52.1 קנון קדם ולאחר הדבקה

 A 50.8 קנון קדם הדבקה

 A 48.9 קנון קדם הדבקה וסוויץ' לאחר הדבקה 

 A 47.9 סוויץ' לאחר הדבקה

 

 כי לא היו הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים. 1בטבלה ניתן לראות 

 

 :דיון ומסקנות

 רקבון הקרקפת בחמניות. תהדברבתגובה בבניסוי זה רצינו לבחון יעילותם של התכשירים סוויץ' וקנון במניעה ו

אחוז נגיעות המחלה בעת הערכה היה רב ביותר, הן באחוז הצמחים הנגועים והן בחומרת המחלה בצמחים 

 התכשירים במועדים השונים ביחס לביקורת. על ידיהנגועים. על פי התוצאות לא השגנו מניעה והדברה של המחלה 

. לאחר מדיאך אגרסיבית  לחת,השיטה לאילוח קרקפות במחלה באמצעות זרעונים נגועים בפטריה מוצנראה כי 

מועד הספירה נמצאה נגיעות בארבעה ימים ממועד האילוח כבר נראו סימני מחלה ברורים על חלק מהקרקפות. 



של המחלה. חלק מהקרקפות היו כה רקובות עד כי נשרו מהצמח, תופעה שאיננה נצפית על פי גבוהה ובעוצמה רבה 

 . באילוח טבעי בשדה רוב

 להמשך:תובנות 

יש צורך למצוא דרך להדביק ראש לצורך הניסוי מוכיחה את עצמה, אך נראה שהגישה של הדבקה מראשית, 

יתכן וכי בניסוי עתידי כדאי לחרוץ עם סכין את הקרקפת ורק לגעת קלות בחתך באמצעות בצורה פחות אלימה. 

 זרעון מאולח.

עם או ללא טיפול  ,יותר יתנו פתרון יעיל ים מוקדמיםבמועד בחון האם טיפולי טרום הדבקה בקנוןליש מקום 

 משלים בסוויץ או חומר דומה לאחר ההדבקה.

 

 

 

 

 צמח נגוע בקרבון קרקפת. :2איור 

 

 

 תודות:

 גד"ש גניגר על העמדת החלקה.אריאל ולל *

 בריסוס ובתכנון.אילון ולחברת לוכסמבורג על העזרה  ע* לאביד

 על מימון הניסוי. -לארגון עובדי הפלחה  * 
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