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24.5.22 

 סיכום הכנס

 התחלנו בדיווחים מהשטח ע"י הפקחים והמדריכים שנכחו במפגש:

 ניתן הסבר על השימוש במפה האינטראקטיבית, העלאת הנתונים תורמת וחשובה לכולם.

 גד"ש

מומלץ לקחת  מאות דונמים,שטחי הגד"ש הינם שטחים נרחבים, ולכן כל חומר בו נחליט להשתמש ישפיע על 

 בחשבון את ההשפעה ארוכת הטווח של החומר על הגידול והסביבה כולל אויבים טבעיים.

 אלו. : עליה בהליוטיס, כשותית תחילת נגיעות זה הזמן לטפל, אין טעם לחכות לעליה בפגעיםחימצה שלחין

 

 תוך התחשבות בתנאי הסביבה. : קימחון, יש לטפל בהתאם לרגישות הזןחמניות

 חילוקי דעות בנושא:האם לטפל? מהי באמת רמת הנזק הישירה לגרעינים? ישנם  –הליוטיס בחמניות 

 .   "בסדרת ניסויים הגיעו למסקנה שזה חסר טעם לרסס להליוטיס בחמניות".1טענה 

 מקומות בהם הנזק מהליוטיס לגרעינים הינו נזק כבד".. " ישנם 2טענה 

וקבלת החלטה מושכלת המתבססת על ניסיונם של המגדל/ת והמדריך/כה ולכן, זהו המקום לניטור מוקפד 

 המלווים את הגידול.

 

על מנת להדביר אקריות : אקריות, אקריות, אקריות.... עולה לדיון הקושי בהדברתם בריסוס מהאוויר.  מללי

רים כראוי יש לרסס בנפחים גבוהים, הרבה מים. יעילות החומרים נמוכה, אין טעם בשילוב שני אקריצידים, קו

 .לעומת זאת שילוב של שמן ייעל את עבודת מרבית החומרים הכימיים

 ן הכנימות נעלמו, טופלו ע"י אויבים טבעיים ומזג האוויר.חלק מהחלקות טופלו ובחלק –כנימות עלה 

ו פירוט ההבדלים בין השמנים והסבונים השונים בסיכום הכנס אר –עולה לדיון נושא השימוש בשמנים וסבונים 

 .18.8.2021מה 

 

מי שמגדל כותנה חשוב שיעשה ניהול מושכל בשימוש בחומרי הדברה בגידולים שקדמו לכותנה בפגעים : כותנה

 הליוטיס, כנימות, אקריות.שמופיעים גם בכותנה כגון 

 באתר מועצת הכותנה ניתן למצוא המלצות מסודרות להדברת פגעים.

את השפעתו של דישון באשלגן על  (16.3.22)ראה סיכום הכנס מה  ליאורה שאלתיאל הרפז הזכירה בהרצאתה

 התפתחות הליוטיס, מוזמנים להרים את הכפפה ולבצע בדיקת היתכנות.

 

 ברור בקדמת גוף הזחל וארבע נקודות באחורי הגוף. Y: גדודנית פולשת בכותרות, איך מזהים? תירס

 

לאורך כל הדיון כשעולה הנושא של ריסוס אווירי מתברר שתוצאות ההדברה נמוכות מאוד לעומת הריסוס 

 מהקרקע. הסיבות לכך הינן:

 היום בשוק לפגעים השונים צריכים להגיע לאתר המטרה. םמרבית החומרים הקיימי .1

 ישנם פגעים )אקריות למשל( שכמות המים הניתנת בריסוס דומיננטית בתוצאות ההדברה. .2

 חלק מחומרי ההדברה מתפרקים מהר יותר באור ו/או בחום. .3
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 מטעים ושאר ירקות

בהדברת כנימות עלה הדלועיים במגוון ניסיונות שבוצעו העונה  -הדברת כנימות באמצעות דישון עלוותי 

גידולים: רימונים, גויאבות, אפרסקים, תפוחים, פלפל, עגבניות הצליחו. הגידול היחידי בו לא הצליחו כרגע 

 ותי הינו הכותנה.בהדברת כנימות עלה באמצעות דישון עלו

גידולים: זחל וורוד, עש תפוח מדומה, זה הזמן לפיזור בלבול למגוון עשים במגוון מי שעדין לא פיזר,  –בלבול 

 סס נמר, עש אשכול.

מזיק פעיל מאוד, שוב, במגוון רחב של גידולים, חשוב להשתמש בכל האמצעים העומדים  –זבוב ים תיכון 

לרסס  ,לרשותנו החל מפיזור מלכודות ללכידה המונית, שימוש בפיתיונות ולבסוף במידת הצורך ואם ניתן

 בריסוסי חיפוי. 

לור,  –שני חומרים חדשים שנכנסו לארסנל החומרים לזבוב ים תיכון הינם: אקסירל בריסוס פיתיון בשילוב נו  

באפרסק, נקטרינה וגויאבה  נימיקס שקיבל רישוי בריסוס חיפוי להדברת זבוב הפירות הים תיכוני פיתיון נוזלי.

 ימים לקטיף. 3וניתן להשתמש בו עד 

 

 םפתוגנייהשראת עמידות בצמחים כנגד 

שבשנים חוקרת במכון וולקני במחלקה לפתולוגיה  אימונולוגית, פתולוגית וגנטיקאית של צמחיםד"ר מיה בר 

האחרונות עובדת יחד עם פרפ' יגאל אלעד על השראת עמידות בצמחים באמצעות מניפולציה גנטית מציגה 

 .בפנינו את העבודות שנעשו לאחרונה בתחום

מאמר שפורסם ומפרט באופן נרחב , ת לעבודות שנעשו ולתוצאות שהושגוהמצגת שמביאה דוגמאו מצורפים:

 את הנושא

 הינו:בהרצאתה ד"ר בר  עבירההמסר העיקרי שמ

השראת עמידות סיסטמית הינה כלי להתמודדות עם פגעים ולהשפעה ישירה על הצמח, במקרה של גידול 

 חקלאי לצורך עליה ביבול.

 כלי פרקטי שניתן בהחלט לרתום אותו לטובת השימוש החקלאי. זהו

 

 מתוך המאמר המצ"ב ההרצאה  נלקחתקציר 

 ,בעקבות גירויים שונים כגון הדבקה על ידי פתוגן, התיישבות של מיקרואורגניזמים מועילים או פרוקי רגליים"

יכולים לכונן מצב פיזיולוגי ייחודי וגירויים מגורמים כימיים ואביוטיים שמתפקדים כסמני אזהרה, צמחים 

גנטית -האפי, בעקבות חישת הגירוי, מתרחשים שינויים בצמח ברמה הפיזיולוגית המטבוליתות.... להשראת עמיד

וברמת השעתוק. במצב זה, כאשר הצמח יאותגר על ידי מיקרואורגניזם פתוגני, חרקים אוכלי צמחים, או אפילו 

גיב באופן מהיר ו/או חזק יותר. למעשה, השראת עמידות היא אסטרטגיה גורמים ועקות אביוטיים, הוא י

אדפטיבית, המשפרת את יכולות ההגנה של הצמח ומאפשרת לו להגיב ביעילות גדולה יותר לכשיתקל באיום 

קיימה ולהימשך במהלך מחזור חיי הצמח ואפילו להיות מורשת -ממשי. השראת העמידות יכולה להיות בת

כזיכרון חיסוני בצמח. השראת עמידות מיושמת באופן מעשי באמצעות מדבירים ביולוגיים,  לדורות הבאים,

חומרים סינתטיים הניתנים לצמחים, שינויי מיקרוביום בעקבות טיפולים בנוף או בקרקע ועל ידי טיפולים 

  ...."..פיזיקליים

 


