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 משולבת בפלפל-חבילה מסחרית של הדברה ביולוגית

 
י פקח מיומן והדרכה של שירות השדה של "ניטור מזיקים שבועי ע

 .ביו בי במשך כל העונה משתילה ועד סיום
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 מבנים בישראל-התפתחות ההדברה הביולוגית משולבת בפלפל

87% 

מכלל  

שטחי 

הגידול 

 בישראל

 

 דונם



 רב הגנות –צמח העגבניה 

 הגנה פיזיקלית  



 הגנה משולבת –טריכומות 

שאינן  /חלוקה לשערות בלוטיות•

 .בלוטיות

חלוקה לטיפוסים שונים לפי בסיס •

 .וגוף השערה





 משניים מטבוליטים –הגנה כימית קבועה 

 

 מורפין קפאין קוקאין



 הגנה כימית מושרית



 העגבניהאסטרטגיית 



 (באופן עצמוני)הגנת הצומח 
 .קיימים הבדלים בין משפחות ומיני הצמחים באסטרטגיית ההגנה•

 :הביצים באחד מהסלים( מרבית)כל מין שם את •

 
 הגנה עקיפה הגנה ישירה



 מזיקים עיקריים
 אקרית אדומה

 כנימת עש טבק

 טוטה אבסולוטה

 תריפס

 מנהרנים

 אקרית חלודה

 



 (Tetranychidae)משפחת אקריות הקורים 

 האקרית האדומה המצויה
 Tetranychus urticae = cinnabarinus 



 דע את האויב –אקרית אדומה 
צמחים   800-כ –פוליפגית ביותר מכל משפחת אקריות הקורים •

 .פונדקאים

 .בעזרת בלוטות בקדמת הפה( 20-50nm)טווה קורים דקיקים •

 .עמידה ביותר לחומרי הדברה•

 .גם בחורף" מסתדרת"אך , מעדיפה חום ויובש•

 

 



 "להבות אש" –מנגנון הפצה 



 נזק



 נזק



 דע את האויב –אקרית אדומה 

 עמידות לחומרי הדברה



 הפתרון



 (Phytoseiidae)משפחת הפיטוסיים 

 רובם אקריות טורפות –עשרות מינים 

Phytoseiulus persimilis 

 (יריה'נתגלתה באלג)ככל הנראה מאזור הים התיכון  –במקור •

 .נחקרה רבות. כ לאמריקה"אח. 50-60-הופצה בטעות לאירופה בשנות ה•

 .מיוצרת מסחרית. היום נפוצה בכל העולם•

 פרסי



קדם-הטלהביצה-בוגרנימפה 2נימפה 1זחלביצהטמפרטורה )מ.צ(
158.633.94.119.65.6

203.11.11.41.67.21.9

301.70.60.80.83.91.1

של אקרית הפרסימיליס  ( בימים)משך התפתחות 
 בשלוש טמפרטורות שונות

קדם-הטלהביצה-בוגרנימפה 2נימפה 1זחלביצהטמפרטורה )מ.צ(
1514.36.75.36.632.93.5

206.72.82.33.114.91.7

302.81.31.21.46.70.6

 של האקרית הצהובה  ( בימים)התפתחות  משך
 בשלוש טמפרטורות שונות  
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 מספר אקריות לעלעל בחלקת עגבניה משק יוסף

 (ממוצע פרסי)אחוזי ממוצע נע  2 (ממוצע טטרה)אחוזי ממוצע נע  2 ממוצע פרסי ממוצע טטרה

 ריסוס פלורמייט

 פיזורי פרסי

 תזמון הפיזורים וההתבססות בשטח



 התוצאות
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 11-12גידול עונות בממוצע במחזור  אקריותמספר ריסוסים נגד 

 ריסוסים משטר כימי

 ריסוסים הדברה משולבת



 השוואת יעילות הדברת האקריות בין ממשק כימי מפוקח לממשק ביולוגי משולב

 משקי מודל באזור הנגב 5•

 חממות תאומים/בתי רשת 2  •

 אותו פקח•

 ב הספירות ובהתייעצות עם אנשי המקצוע"ההחלטות התקבלו בזמן אמת ע•

 .נוכחות ביצים, פרסי נייד, נספרו טטרה בוגר•

 .חוות דעת כללית על השיטה, הערכת נזקים, השוואת דינימיקת האוכלוסיות•

 

מ"חלקות מודל בשיתוף עם שה  



 פיזור ממשק ביולוגי/ ריסוס ריסוס בממשק כימי





הערותחומריםתאריך
מיקרוטיול+אופיר25.7.13

מיקרוטיול+סקיפר30.7.13

אויסקט+בראבו7.8.13

מיקרוטיול+פלינט8.8.13

בראבו+קופראנטרקול15.8.13

הגמעהדוריבו16.8.13

מוספילן+בראבו18.8.13

הורדת עלים25.8.13

אקסמייט+אפולו26.8.13

בראבו180+סיגנום2.9.1375

4.9.13EOS0.5%+100ריסוס מיותר - בוצע ללא המלצה שלנודיפנדר

בראבו180+פלינט11.9.1320

בראבו180 + פולאר18.9.1325
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הערותחומריםתאריך
הגמעהאיפון17.6.13

אויסקט+בראבו27.6.13

בראבו+סקיפר30.6.13

בראבו+קופראנטרקול8.7.13

מוספילן+בראבו17.7.13

בראבו+פוליקור22.7.13

הגמעהדוריבו29.7.13

אוברון+פגסוס7.8.13

מיקרוטיול+פלינט8.8.13

אקסמייט+אפולו14.8.13

מילבנוק+שמן21.8.130.5%

פלורומייט60+ספיידר28.8.1325

בראבו180+סיגנום2.9.1375

מייטקלין40+אפולו4.9.1340

בראבו180+אקסמייט10.9.13150

פלינט20+פולאר25)מוזה(11.9.13

בראבו180+סקיפר16.9.13100

מילבנוק100+ספיידר17.9.1325
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 ביולוגי משולב

 כימי

 

 חודשיים לאחר תחילת הפרוייקט   –משק חזן  



פיזור  /ריסוס 

 טיפול משולב

טיפול   -ריסוס

 כימי



  -מאי גידולים 



חומריםתאריך
בקטין+דיפאס24.7.13

דומרק+קומודור4.8.13

מוספילן14.8.13

בקטין+אולטראפיין16.8.13

ברבו+סקור20.8.13

סיגנום27.8.13

קומודור30.8.13

פירט+ספיידר2.9.13

ברבו+סקור8.9.13

פלורמייט+אפולו16.9.13

ברבו+פגסוס22.9.13

ברבו+אוברון+פלורמייט3.10.13

דיפנדר+אפולו8.10.13

בראבו וקוצייד14.10.13

אקסמייט+ספיידר16.10.13

ספינקס סופרא20.10.13

אפולו+פלורמייט27.10.13

תיוביט+מנצידן4.11.13

בראבו+אוברון+פלורמייט11.11.13

מנקור+בקטין17.11.13

נימגרד+בקטין+ספיידר21.11.13

רזוס24.11.13

ספיידר+אקסמייט27.11.13

דרגו-פיקס8.12.13

בראבו+קוצייד16.12.13
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הערותחומריםתאריך

בקטין+דיפאס24.7.13

דומרק+קומודור4.8.13

מוספילן14.8.13

בקטין+אולטראפיין16.8.13

ברבו+סקור19.8.13

סיגנום27.8.13

קומודור1.9.13

ברבו+סקור8.9.13

אקסמייט17.9.13

מטרונום20.9.13

ברבו+רוברל23.9.13

קומודור2.10.13

גמלון ראשון בלבד-דיפנדר+אפולו8.10.13

בראבו וקוצייד14.10.13

ספינקס סופרא20.10.13

תיוביט+מנצידן3.11.13

מנקור17.11.13

רזוס24.11.13

דרגו-פיקס8.12.13

בראבו+קוצייד16.12.13
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 משק מאי בסיום עונת הגידול

 ביולוגי משולב

 כימי



 ממוצע ריסוסי אקריות בשלושת המשקים



 מזיקים נוספים

 כנימת עש טבק

 רב פונדקאית

 פייחת« טל דבש : נזק עקיף

,  כלורוזה« מציצת מוהל התאים : נזק ישיר
 התייבשות עלים

וירוסים   100-למעלה מ( וקטור)נושאת ומעבירה 
 בעגבניההאמיר  צהבוןוירוס  בינהם –שונים 



 (עם תוסף אופטי)מש  50סגירת המבנה ברשת  –מניעה •

 לכידה המונית של הבוגרים•

 ם"תי –ביו •

 כנימת עש טבק  - טיפול



 סגירת מבנים לא הרמטית•

 זנים לא עמידים לצהבון האמיר•

 כנימת עש טבק  - הבעיות



  בעיה הולכת ומחמירה בשנים האחרונות•

 יעילים/מיעוט חומרי הדברה מתאימים•

 זנים לא עמידים לוירוס הנבילה•

 עדיין לא נמצאו אויבים טבעיים יעילים בעגבניה•

 תריפס



 תריפס

 ?מה בכל זאת

 מעבר לשימוש בזנים עמידים לוירוס•

 שימוש ברשתות עם תוסף אופטי•

 ם"תי-ביו –ריסוס בחומרים מתאימים ובתזמון הנכון •
 שימוש במלכודות ומושכנים לניטור וללכידה המונית•

 







 אקרית החלודה
 (מ"מ 0.15~ )קטנה מאוד וקשה לזיהוי •

 כתוצאה מזיהוי מאוחר עלול להיגרם נזק משמעותי לצמח•

 ...אין אויב טבעי יעיל•



 נזק -אקרית החלודה 



 נזק -אקרית החלודה 



 נזק -אקרית החלודה 



 נזק -אקרית החלודה 



 לסיכום

 עבודה רבה נעשית בתחום בארץ ובעולם, למרות זאת•

שימוש באקריות טורפות בממשק הדברה משולב נותן פתרון טוב ויעיל יותר •

 לעומת ממשק קונבנציונלי נגד אקרית אדומה

 קיימים פתרונות ויפותחו בהמשך למזיקים האחרים•

תהליכים שונים מרמת הצרכן ועד למגדל יביאו להרחבת השימוש בהדברה  •

 משולבת

צמח העגבניה מהווה אתגר רציני בפיתוח   •

 משולבת-חבילת הדברה ביולוגית
 



 ?מה עוד
 :בעגבניהבי ממשיכה להוביל בתחום המקצועי גם -ביו

 

-הדברה ביולוגית+ האבקה  -מתן שירות כולל לחקלאי  •

 .משולבת

פ השדה לשיפור ממשק ההדברה  "השקעה גדולה במו•

 .בעגבניההמשולבת 

 .הפקת עזרים ומדריכים למגדלים•

 .משרד החקלאות ומועצת הצמחים, מ"שיתוף פעולה עם שה•

 .שיתוף פעולה עם חוקרים מובילים בתחום בעולם•

תפירת פתרונות מותאמים   –הרחבת הפעילות המסחרית •

 .לחקלאי הן מקצועית והן כלכלית



 

 תודה רבה

 

 ?שאלות


