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 נגרמו נזקים כלכליים 2007בעונת 
 עקב מספר חלקות טומפסון בלכישב

 מופע הנזק בלט .צריבת גרגרים
לקראת הבשלת הפרי אך בעיקר 

פתחותו היתה בשלבים תחילת הת
ל משלב גדילת הח, מוקדמים יותר

  נצפים מדי שנהנזקים קלים .הגרגר
) אך לא רק(במיוחד , בכרמים באזור

  אך היקפם ועוצמתם,בזן טומפסון
 היו חריגים בהשוואה 2007 -ב
 ההנחה הרווחת .שנים רגילותל

חומרי  מ נגרםהנזק כי היתה
, חומרים ספציפייםמבין אם , הדברה

 של חומרי הדברה שונים לאורך  מצטברכתוצאה מיישוםאו , ספציפייםשילובים מאו 
 . תקופת זמן

 
 ואת תנאי הוגדר צורך לזהות את גורם הנזק  מונע נזקיםעל מנת לפתח ממשק גידול

 נתוני הריסוסים 2007 -ובמסגרת זו נאספו ונלמדו ב הגידול שבהם הוא צפוי להתרחש
עו בדיקות בוצ, תוב העוקבעונות,  כמו כן.בפועל שבוצעו במספר רב של חלקות רלוונטיות

 חשודים על מנת לבדוק קשר בין חומרים אלו ובין מבוקרות של מספר חומרי הדברה
ומרים שנבדקו ובין המידע שהתקבל עד כה לא הצביע על קשר כלשהו בין הח. צריבות

  .התפתחות הנזק
 

 בזן  נערך במסגרת זו ניסוי מבוקר נוסף2010בעונת 
  אופיר ואבירובו נבדקו הפונגיצידים טומפסון

 נבדקו תשעה טיפולים. ברת קמחוןהמשמשים להד
בוקר או ( שכללו שעות ישום שונות בשלוש חזרות

הערכת הנזק בוצעה . יברלין'וכן שילוב עם ג) ערב
ת לפי חמש  ובה דורגו האשכולו28-7-10בתאריך 

 , נזק לאשכול0%) = נקי (0דרגה : כדלקמן, דרגות נזק
 = 3דרגה ,  נזק15% = 2דרגה ,  נזק5% = 1דרגה 
 נזק 100%) = נזק מוחלט (4דרגה ,  נזק40%

מבוטאות באחוז הנזק תוצאות ניסוי זה . לאשכול
 לא נמצאו .המשוקלל ומפורטות בטבלה משמאל
רמת הצריבות , הבדלים בין הטיפולים ובין הביקורת

 .היתה נמוכה בכולם

 צריבות גרגר בטומפסון



 
 בחלקת טומפסון אחרת בלכיש שנערכהבבדיקה 

על ) תכשיר מסחרי סיפיון( CPPU נלמדה השפעת

בניסוי זה נבדקו ארבע רמות של .  הצריבותרמת
CPPU ,מ " ח7.5, מ" ח4, מ"ח 2, מ" ח1: כדלקמן

 גמר הנשירה הטבעית של החנטים שניתנו בשלב
הערכת הנזק בחלקה זו נערכה ). מ"מ 8 -גרגר כב(

 ובה דורגו האשכולות 28-7-10אף היא בתאריך 
= קל ,  נזק לאשכול0%= נקי : לארבע דרגות נזק

 נזק 100%= קשה ,  נזק50%= בינוני ,  נזק10%
החמות נמוכה יותר /נמצאה רמת צריבות, התוצאות מובאות בטבלה משמאל . לאשכול

 התפתחות הנזק קצבתכן והסיפיון רק השפיע על י. ה לביקורתבטיפולי הסיפיון בהשווא
לו היתה , יתכן ובבדיקה בשלב מאוחר יותר.  קצב צבירת הסוכרמשפיע על שהוא כפי

 .  יותר בטיפולי הסיפיוןיםהיו מתקבלים ערכי נזק גבוה, מבוצעת
 

קשה בעונת  שניזוקה , בלכישומפסון נוספתבחלקת ט
 ההחמה ובין רמת הסוכר נלמד הקשר בין מופע, 2010

 50 אופן אקראילצורך הבדיקה נאספו ב.  בגרגר)מ"כמ(
 גרגרים 25 - גרגרים ניזוקים ו25 ,גרגרים הדומים בגודלם

 חזרות של 25(= בנפרד מ בכל גרגר "ונבדק הכמ, תקינים
, כמפורט בטבלה משמאל, התוצאות חד משמעיות). גרגר

 אין בממצא. מ בגרגרים הניזוקים גבוהה משמעותית מרמתם בגרגרים תקינים"רמת הכמ
, עקב(אם צבירת הסוכר המואצת בגרגרים הניזוקים היתה נסיבתית זה די בכדי ללמוד ב

  . )שיפור במנגנון הובלת הסוכר לגרגר, אולי, עקב(או ישירה ) יצירת עקה, אולי
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