
    Sclerotinia Trifoliorum -לתןהת הדברת קשיונת  -  םיי ניסו סיכום

 שה"מ  - ון פרגמניקעשמ

 תקציר

   , מיני תלתן   280-מים כבעולם קיי  יכת למשפחת הקטניות.שיה  ,משפחת הפרפרניים-ג בתתסווא  ה  התלתן

דגניים קשי הדברה  התמודדות עם עשבים  לגידול חשוב לטיוב הקרקע והתלתן הוא  נמצאים בארץ.  מהם    51

במהלך השנים חלה   .בעל אחוז חלבון גבוה  ,מספוא איכותיצמח  נחשב ל  וא הו,  שנתי-רבבמחזור הגידולים ה

במיוחד בשדות   ,גשמים מאוחרים ומחלות שונות  כמו  ,שחתה  איכותבשפגמו  עקב בעיות    וירידה בזריעת

 Sclerotinia  -  ת התלתןחלת קשיונממנתקף גידול התלתן קשות  . בשנים האחרונות  בשל עומס יבולשרבצו  

sTrifoliorum eriks,  1האסקוכיטה   ה דמויתבשילוב מחל  ,-. ascochyta sp  הפגיעה   ,לא ניתן טיפול אם  ו

ריסוס קוטלי מחלות בשטח  לבחינת  ת  ותצפי   נעשו  2020-2019אובדן יבול. בשנים  כדי  עד    ,בשדה חמורה

המשך לניסויים אלו  ב. פרגמניק ש. לא פורסם( ) בבית גמליאל ניסוי עיטוי זרעיםו, בצפריהתלתן פגוע קשה 

  בוצע העיטוי  לניסוי    ךמובס  .סלסט טופו  יברנסוו  :ני חומריםניסוי של עיטוי זרעים בש  2021צע בשנת  וב

 60 סוויץ' , הם:במחלותהפחתה ניכרת בלטו לטובה והראו ש  ,החומריםו, ס מונע של פונגצידיםניסוי בריסו

פחות  שהראה  ,דונם/ סמ"ק  75  פרימיום  ,דונם/סמ"ק  50דואט    דונם,/סמ"ק לה  יכולת  ים  ישנבהשוואה 

 הראשונים. 

 

 .עיטוי זרעים קוטלי מחלות,  ,תלתן, קשיונה מילות מפתח:

 

 מבוא

גידול מס הוא  בארפוא  התלתן   כיום, אך  שונים תלתן ממינים    זני  המכ  בארץ  דלוגיבעבר  .  ץ ישראלותיק 

היקף הדונמים משתנה   .Trifolium alexandrinum L. - (תבורדרוני )זורעים בארץ רק את התלתן האלכסנ

מועד הזריעה   .אלף דונם לזרעים, והשאר לשחת  12-מתוכם כש  , אלף דונם  150-ל  80  ונע בין  ,משנה לשנה

מועד הקציר לשחת .  אותה שנהב  םובתנאיור  זבא  , יעודיב  יתלו  ,המקובל הוא מאמצע דצמבר עד אמצע ינואר

הגיל   ,ות הנהוגותהמלצהלפי . ו עד אמצעאפריל חודש תחילת באך לרוב יתבצע  אלו,בגורמים  אף הואתלוי 

. מועד  השדות נקצרים בפריחה מלאהרוב  בפועל  אך    מהשדה בפריחה,  80%-כ  כאשר  הפנולוגי לקציר הוא

  השחת הקצורה תשחיר, וכתוצאה מכך גשם  מ"מ    5מעל  ר  שכא,  מים תחזית הגשלפי  בעיקר    יקבעי  הקציר

תלו  תהיה בערלירידה  הזריעה    כהה  עומד  לשינויים  המסחרי.  המלצות  ובין    שונים  אזוריםין  בנתון 

בין נע  הזריעה  עומד  לדונם    2-ל  1.5  המדריכים.  זרעים  יעקוביילפי  )ק"ג  מוב  ,בע"פ( ,  .  ההמלצות  חלק 

חלק ניכר מהחקלאים  עם זאת,  .  (2014  ספטמבר  ,ניר ותלם  ,'חובי. גלעדי ו)  ק"ג לדונם  3.5-ל  2.5  הכתובות בין

התפתחות ו  רביצה  מעודדתהקמה צפופה  מה שגורם ליותר,    אףק"ג לדונם ו  4סביב    -עומד מוגבר  בזורעים  

השוררים  מחלות התנאים  בשל  כמובשדה,  גבוהה,  לחות  ,  הנוף,    רטיבות  שמשמחסור  ושל  בין   בקרינת 

שדות ו  ,ונת התלתן ברחבי הארץיה בנגיעות בקשייעלבשנים האחרונות  חלה    בשל הגורמים שצוינו  .הצמחים

התייבשות מוקדמת של בולאחר מכן  ,גבעולי התלתןבריקבון של התבטא  נזקה. השלמים ניזוקו בצורה קש

 .  ארוכה יחסיתהייתה גשמים העונת שבהם באזורים שרבצו עקב יבולים גבוהים בשדות בעיקר  ,הנוף

 

 
רותים להגנת הצומח, לצורך הגדרה  נגוע במחלה דמוית האסקוכיטה לשיהמות של תלתן ילאחרונה נשלחו דג 1

 אסקוכיטה. ינהכנראה א אלא ברור באיזו מחלה מדובר, אך הישהתקבלו עולה כי התוצאות ומ ,מדויקת



 

 . , כלהלןם טיפולי כמה נקוטמחלת הקשיונה, ניסינו לעם תמודדות ההבחינת ל

בקשיונתכ  ית,ראש שמדובר  בעונהה  תלתן,ה  יוון  מוקדם  בשלב  פרי  גופי  שנעשו    ,מנביטה  מחקרים  לפי 

של  סביב    ,באירופה הראשונים  כדי    נוהשתמש  ,(Öhberg 2008)  דצמבר -נובמברהגשמים  זרעים  בעיטוי 

, כפי  "לטעון" את הצמחים הצעירים בחומר סיסטמי המונע הדבקה, וכך למנוע את ההדבקה הראשונית

במהלך )  חלק מהקשיונות הגיעו לחלקות דרך הזרעיםכי  נראה  בנוסף,    . היחיים של הפטריבמחזור התואר  יש

לנבוט    קשיונות שעליהםמנע מהי  עודייםיבחומרים י  הזרעיםעיטוי  , כך ש(ות מעטהעיטוי נמצאו קשיונות  

 . 2020חיובית בשנת ת תוצאות מגמעל   עידניסוי ראשוני שהבוצע על סמך זה ניסוי  ולפזר נבגים.

 .את ההדבקהלפחות לעכב    או  ל הצמחים לפני סגירת הנוף, כדי למנועש  מניעתי  ריסוס מוקדםת, ביצענו  שני

י חומרים  נבחרו  לקשיונה  ילניסוי  ומיעוטם  ועודיים  סיסטמיים  רובם  כלליים,    ים סיסטמיחומרים 

  .הגידולבהתחשב ברווחיות של יקרים מדי,  ינםאש יעילים   חומרים תרפרוטקטנט, במטרה לאבם ילבושהמ

 תכשירים.השל שניתן יהיה להשתמש במגוון הרב ביותר כדי  ,ללא ביקורתהניסוי בוצע 

שלוש  בשל קשיונת התלתן    הייתה בו נגיעות רבהש   ,תלתן על קרב חיטה  בשדה  בבית גמליאל  הניסוי בוצע

 . שנים לפני הניסוי הנוכחיה

 

 clerotinia Trifoliorum erikssS - מחזור החיים של קשיונת התלתן

  . (Ascomycetes)פטריות השק    ערכתשייכת למה  , Sclerotiniaceaeבמשפחת  ( Genus)  היא סוג  היקשיונה

  -   , קשיוניה קטנהSclerotinia sclerotiorum    -  ה גדולהקשיוני  של קשיוניה:  בארץ קיימים שלושה מינים

Sclerotinia minor Jagger,  התלתן הקשיוניות    .Sclerotinia trifoliorum Erikss  -  וקשיונת  שתי 

   .Williams, 1991))קטניות  בעיקר תוקפת, בעוד קשיונת התלתן פונדקאיות-הן רבאשונות הר

התלתן: קשיונת  של  החיים  מ  מחזור  נגועים  בקרקעהעונות  הבשדות  קשיונות  ישנן     הקשיונות .  קודמות, 

בקרקע    ותיכול נביטה.    המ כולקיים    אחדות  שנים  שךמבלהישמר  בעומקים  שנמצאות    ,תונוקשימחזורי 

  בעומקמצא  יכדי לנבוט עליהן להובעומק,    ותת קשיונות הנמצאינבטו בקלות לעומ  , או בפני הקרקערדודים  

לנבוטהן    כךל  עברמוס"מ,    6עד    של הם   .Williams & Western, 1965))  יתקשו  הרצויים  התנאים 

  מאמצע באזורנו זה קורה לרוב    . ופני שטח לחים ומוצליםמ"צ    20-5שבין    וקרירות  תוממוזג  רטורותטמפ

מהעונה    בו נמצאות הקשיונותשלעומק  עד  כאשר מזג האוויר מתקרר והקרקע נרטבת  ,  עד סוף החורף  הסתיו

כל מנבג יש שמונה  בכש  ,(asci)  נבגיםמ   איםשנוה  ,Apothecia))ציות  טאפו,  גופי פריות  נביטהן מ  .הקודמת

הי  גדולים.  הארבעה קטנים וארבע  :Ascospores))  נבגים כלומריפטר  אקשיונת התלתן   יה הטרוטאלית, 

תפטיר טיפוסי  שני  יוצרות  והקטן(  )הגדול  הנבג  צורות  ששתי  עצמם אינ ,  לבין  בינם  פוריים  רק  אלא    ,ם 

 לבין עצמופורה בינו הנבג גדול יופיע  הנובט בתפטיר עתיםל .בהצלבה עם סוג התפטיר השני

עד ,  עם הרוח  נעיםה  כאשר המנבג נפתח, הוא משחרר את הנבגים    .(Uhm &Fujii 1983)  בעקבות מוטציה

פונדקאי מתאיםשהם   על  לנבו  נוחתים  הנבג    .וט אל תוך הרקמה של אחד מאיבריומנסים  נביטת  לצורך 

 יםלבעלרוב  בשלב הראשוני הדבקה מוצלחת מתחילה    .לפחות  שעות  24  למשךעל העלווה  רטיבות  דרושה  

. בשלב הראשוני של שם שוררים תנאים מתאימים  ,קרוב יחסית לקרקע  ,מתחת לחופת הצימוח  יםהנמצא

נקוד נוצרות  העלים,  ההדבקה  על  קטנות  שחורות  הבמקום  ות  של בהמשך  ו  ,נבגנחיתת  נביטה  מתחילה 

ומתחיל  החודר    ,תפטיר הפונדקאי  מהםהל לתאי  וחומצות  ,יזון  אנזימים  הפעלת  לפירוק הג  ,תוך  ורמים 

על   'זוחל'ה  מתחיל להתפתח תפטיר  שנשרו. על העלים  נשירת העלים אל הקרקעלו  חדירה קום ההרקמות במ

. בהתאם לתנאי הסביבה, תפטיר יכול להתפתח ישרות במקום  הקרקע תוקף את בסיס הצמח ומטפס עליו

ה נוספת  ישנה  .נבגנחיתת  ו  תפטירהתפתחות  היא  ו  אפשרות  הקשיון  מתוך  עם    'זחילה'ישירות  למגע  עד 



הפונדקאי  .פונדקאי מתאים על    תפטירה  ,לאחר מגע עם  הגבעול ומתפשט   ץבאר  .וכובתו  וניפחודר לתוך 

להתפשט מצמח לצמח  ול  עלתפטיר  ה.  סוף אפרילעד  ו  ספברואר ותחילת מרחודש  מסוף  לרוב    נצפה התפטיר

ו הקרקע.  ב'זחילה'במגע  פני  על  לצמח  העונה    מצמח  ההתחממותבמהלך  תחילת  מצטבר   ,ועם  התפטיר 

הגבעולים,   בתוך  יוצר  ומתרכז  הוא  שם  השורש,  ובצוואר  הגבעולים  תשמורתעל  יהפכו   ,גופי  שבהמשך 

   ה משגשגת בחורפים קרירים ולחים.יהפטרי .לקשיונות

  הגדולים והקטנים( )  םשתי צורות הנבגיב  .אל מיניתמינית ויצר גופי פרי בצורה  י יש יכולת ל  ת התלתןקשיונל

יה אל  יבבר  תפטיר הנובט מנבג גדול מסוגל ליצור גוף פרי  .קשיונות   וצריווי  ט תפטיר ולאחר מכןונביכול ל

  , הרוקונידימיק פוגשאם הוא אלא , מנביטות גופי פרי ינןיצר קשיונות שא ימ ר שנבט מנבג קטןתפטי .מינית

זה שונה מהשבמועדו ייצר גוף פרי עם מטען גנטי תפטיר  מפגש כזה יוצר  .שנוצרה בתפטיר שנבט מנבג גדול

של   מיניות  ריבוייחידות  הן  קונידיות  מיקרופטוגן. היה מינית ושונות באוכלוסיית היאפשר רביו  ,של ההורים

  . (Uhm &Fujii 1983)במפגש עם רקמת הפונדקאי נזקות סבמאינן הן ו יהיהפטר

 

 

 (Öhberg 2008לפי ): "נקודות פלפל" על העלה, מתאים לתסמיני נחיתת הנבגים ' תמונה א

 : נבילת עלים נגועים 'תמונה ב

 : תפטיר מתפתח על עלה נבול נגוע 'תמונה ג

 בין הצמחים על הקרקע  שנגוע ברמה קשה, תפטיר מתפר: שדה 'תמונה ד

 : תפטיר דחוס, בטרם הופך לקישיונה'תמונה ה

 ל הצמח היבש וך גבעו: קשיונות בשלות בת'תמונה ו
 

 חומרים ושיטות 

נזרעו   ב  27/12/20  בתאריךברטוב  הניסויים  חיטה    קרב, על  פלחה בבית גמליאל  חלקתב  ,1/7/21  -והציצו 

, 2108בחורף    ,שהיא נזרעה בתלתןבפעם הקודמת    הייתה נגיעות קשה של קשיונת התלתןבחלקה  .  לשחת

 א

 ד ה ו

 ב  ג



לניסוי. נבחרה  הנ  ולכן  מזרעת  באמצעות  נזרעו  הפלחהסיהחלקות  עובדי  ארגון  של  החלקה  רוחב    .יונות 

ק"ג זרעים   4.5כל חלקה נזרעה לפי  מטר. 10על אורך של  ס"מ( 193 :ערוגהרוחב ) ס"מ 165 -כ  הזרועה הוא

זרעים לחלקה  75  -כ  םשה  ,לדונם הוערכו בתאריך:    .גרם  בשלושה   .10/3/21החלקות  הוערכה  כל חלקה 

  . (100עד    ,כו' ו  20,  10,  5,  2,  1)תמית  יהציונים ניתנו בסקאלה לוגרוי שני מעריכים,  ל ידמקטעים לאורך ע

  הערכות הממוצע    פיבוצע להסטטיסטי  = נזק מלא. הניתוח  100,  חזותיניתן לפי מראה  הציון למידת הנזק  

 חלקה.ל  שניתנו

נתונים שנלקחו מאתר לפי    ,16%  -שנתי בכ -כמות הגשם שירדה באזור שפלת החוף הייתה מעל הממוצע הרב

העונה   במהלך  המטאורולוגי.  לא  השירות  הגשמים  אידפיזור  היו  יהיה  הגשם  אירועי  אינטנסיביים אלי. 

 .1גרף  ב  הראנכפי ש   , 12/1-ל  16/12-של כמעט חודש בין ה  הייתה עצירת גשמים משמעותית   ובנוסף  ,וקצרים

חמוה היו  מת  טמפרטורות  החורףוגבוהות  בתחילת  ש  ,הממוצע  החורף  בסוו,  2גרף  מ  עולהכפי  היו ף 

מוקדם  , שזה  ראשונים נצפו בבית גמליאל בסוף פברוארסימני תפטיר  קרירות מהממוצע.  הטמפרטורות  

 .מהמועד הרגיל מעט

 

 האגף לשימור  ,"נתונים נלקחו מאתר "אגרומטאוהבתחנת בית גמליאל.  21חורף ב גשם יומי וגשם יומי מצטבר :1גרף 
 משרד החקלאות שבקרקע 
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20-21בית גמליאל משקעים 

גשם מצטבר לעונה



ממוצעת בתחנת בית  היומית ה רטורהטמפהממוצע שלוש שנתי של  עומתל ,21חורף ב יומית ממוצעת רטורהטמפ  :2גרף 
 משרד החקלאות שב לקחו מאתר "אגרומטאו" האגף לשימור קרקע  נ נתונים ה גמליאל.

 

 

 תלתןה  ת קשיונלמניעת  םעיטוי זרעיניסוי 

בתכשירים  הזרעים עברו עיטוי    . בשש חזרות  ,כולל ביקורת  ,טיפולים  השבע ,בלוקים באקראימבנה הניסוי:  

 . 2לפי המינונים המפורטים בטבלה  ,עודי במתקן של "אגרידרה זרעים"יסלסט טופ וויברנס בתוף י

 : נתוני התכשירים לעיטוי זרעים 1בלה ט

 חברה 
חומר  

פעיל לפי  
FRAC 

 תכולת תכשיר 
מינון 

 טון /ליטר
 תכשיר

אדמה  
 אגן

3,4,7 
Difenoconazole 66.2 
Metalaxyl-m 16.5   
Sedaxane 13.8 

 וויברנס  0.9-3.6

אדמה  
 אגן

3,12 
Difenoconazole 25 
Fludioxonil 25 
Thiamethoxam 262.5 

1.3 
סלסט  

 טופ
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ממוצע 2021בית גמליאל  הפרש



 : מינון הטיפולים לעיטוי הזרעים 2טבלה 

מינון 
מים  

 )סמ"ק( 

 5-ל מינון
זרעים ק"ג 

 )סמ"ק( 

מינון לטון  
זרעים 
 חומר )ליטר( 

32.6 5 1 
סלסט  

 טופ

65.25 10 2 
סלסט  

 טופ

100 20 4 
סלסט  

 טופ

 וויברנס  1.5 7.5 32.6

 וויברנס  3 15 65.25

 וויברנס  6 30 100

 ביקורת ללא ללא ללא
 

 תוצאות

גבוה  הבמינון  ויברנס  והבטיפול  למרות ש,  נתונים לא הראו מובהקות לאף אחד מהטיפולים התוצאות ניתוח  

  .חלקההבריאות רואים מגמה מסוימת של 

 Tukey HSDגורמי -במבחן חד JMPהתוצאות נותחו באמצעות תוכנת 

  
 ללא מובהקות ,Tukey-Kramerנזק לחלקה לפי  השל התוחלת  : ניתוח3 גרף

 

 ריסוס מוקדם למניעת קשיונת התלתן ניסוי 
 . ללא ביקורת ,חזרותשבעה טיפולים בשש חלקות באקראי, מבנה הניסוי: 

 . זרעיםהעיטוי של ניסוי בכמות זרעים כמו באותה הניסוי נזרע באותה תבנית ו

 18. גובה הצמחים היה כחודש לאחר ההצצה  ,לפני שנצפתה נגיעות  ,11/2/21 -הריסוס המניעתי בוצע ב

חומר  כך שה ,מדיה סבוך נעש נוף הצמחיםהריסוס נבחר לפי גובה הנוף, כלומר לפני ש. מועד בערך ס"מ

ובעיקר   ,סימני הנזק  .בבחירת המועד לא הייתה התחשבות באירועי גשם קודמים  .חדור פנימהאינו יכול 

, כלומר  תפטיר מפותח בשטחכבר היה  11/3/21-בהערכה שבוצעה ב .לראשונה בסוף פברואר ונצפ ,תפטירה

 התפתחה המחלה.בפרק זמן של שבועיים 



 חומרים ששימשו בניסוי הדברת קשיונה בריסוס מונע : 3טבלה 

 חברה 
חומר  

פעיל לפי  
FRAC 

 g/lתכולת תכשיר 
מינון 
 לדונם

 תכשיר

 תפזול
11,3 

azoxystrobin 200  
tebuconazole 250 

 דואט 50

 סקיפר  difenoconazole 250 50 3 תפזול

 תפזול
11,7 

azoxystrobin 100 
boscalid 177 

 פרימיום 75

אדמה  
 11,7 אגן

pyraclostrobin 6.7% 
boscalid 26.7% 

 סיגנום  75

אדמה  
 M5,11 אגן

azoxystrobin 80 
chlorothalonil 400 

 קומודור  150

אדמה  
 9,12 אגן

cyprodinil 37.5% 
fludioxonil 25% 

 60סוויץ'  60

אדמה  
 11,3 אגן

azoxystrobin 100 
tetraconazole 80 

60 
אמרלד 
 אנרג'י 

 

 

   תוצאות

  לחיובית שמסתמנת מגמה  ,ת זאת ולמרו לאף אחד מהטיפולים, מובהקותעל  עידניתוח הנתונים לא ה

גורמי  - במבחן חד JMPהתוצאות נותחו באמצעות תוכנת  .ופרימיום  דואט ,סוויץ' כמותכשירים,  המכ

Hsu's MCB . 

 

 , ללא מובהקותHsu's MCB נזק לחלקה במבחןה: ניתוח התוחלת של 4גרף 

 

 דיון ומסקנות 

מגמה    עיד עלאמנם המינון המוגבר של וויברנס ה  .יםלאף אחד מהטיפול  יתרוןראה  ניסוי עיטוי הזרעים לא ה

עלות   ,ובכל זאת נצפו בו סימני נזקאך מכיוון שלא היה מובהק מהביקורת  ,  ביחס לשאר הטיפולים  חיובית



ריסוס הניסוי  מעין אלו.נוספים לא מומלץ להמשיך בניסויים  ךכפיל .את השימוש בו המצדיק ינהאעיטוי ה

-18 כאשר גובה הצמחים היה בערך, כחודש לאחר ההצצהלפני שנצפו סימני מחלה, בוצע ה מניעלמוקדם ה

החלה  יתכן שההדבקה כבר  י  לכןתסמינים שנצפו בשדה, והלפי    נעשהמניעתי  המוקדם או  ההריסוס  ס"מ.    15

בחומרים  שיי ש  , בחלקות מסחריות  . ולפני ריסוס מוקדם  בניסוי זהבחשמו   בהצלחה,  היבולים  ושמרנ   ,נו 

ים מומלץ עתידיבניסויים הססו כלל.  ולאחר הופעת תסמיני מחלה, או לא ר  ,ססו מאוחרושרחלקות,  לעומת  

יתכן שביישום  כיוון שי,  היישום, ולבחון את מועד  םלהפחית את מספר החומרי  ,להגדיל את מספר החזרות

לבחון את נושא עומד הזריעה  יש צורך  בנוסף,    בל תוצאות מוצלחות יותר.קלמוקדם או מאוחר יותר ניתן  

 .  מחלותהיבול והתפתחות האל מול 

 

 סיכום

  נראתה לא    יםבניסויי הריסוס  .לצמח  תהגנה מספקינו מקנה  ים הראנו שעיטוי זרעים אבניסויים הנוכחי

א ל  ךמובהקות לאף טיפול,  יתרון  ודואטהסתמן  וחומרים סוויץ'  ניתן להוכיח  ,  נוספים  ייתכן שבניסויים 

עם ריסוס או   ,כדאי לבחון בהמשך ניסויי זריעה בעומד מופחת  ,וסףבנ  .שדה לא מטופלת  מעוליתרון מובהק  

   .ים מיטבישחת על וניתן בדרך זו למגר את המחלה ולשמור על יבול זרעים כדי לבדוק אם בלעדיו, 

 תודות

, אדמה אגן -ב גרזוןתאיתי לקס, נ , תפזול -רון כהןמכון וולקני,  -דר' עומר פרנקל, בית גמליאל -דורון ברגר
 השירותים להגנת הצומח. גף אבחון,א -דר' יעל מלר הראל 

 תודה לאירגון עובדי הפלחה על המימון
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