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מטרת הסיור
הוזמנתי אל הסיור מטעם חברת  Bayerישראל בכדי להכיר את הגישה המערכתית ש Bayer-מקדמת .מדובר
בממשק הדברה משולבת להתמודדות עם מזיקים בפרדס ,ובמיוחד עם קמחית ההדר (.)Planococcus citri
בנוסף ,הוזמנתי בכדי להתרשם מניסוי רב-שנתי שנעשה בולנסיה הבוחן את השימוש בתכשיר 'מובנטו'
( )Spirotetramatלהדברת קמחית ההדר בהתאם לדינמיקת האוכלוסייה של הקמחית ובשילוב צרעות
טפיליות.
הדרים בספרד (סקירה)
שטח ההדרים בחצי האי ( )peninsulaהאיברי (בעיקר ספרד ,פורטוגל) עומד על  3,000,000דונם ,ובולנסיה
בלבד יותר מ 1,700,000-דונם .ב 51% -משטח הפרדסים מגדלים תפוזים 36% ,מנדרינות ו 12% -לימון .ספרד
נחשבת המגדלת השנייה הגדולה בעולם בגידול מנדרינות ,שישית בגידול תפוזים ושמינית בגידול לימונים.
עיקר פרדסי הלימון מרוכזים באזור  .Murciaבאזור מתבצעות נטיעות חדשות של לימון ובשאר האזורים,
נטיעות חדשות של מנדרינות .פטריית המלסקו נמצאה בחווה אחת באזור  ,Malagaאך אינה מתפשטת.
 90%מתוצרת השוק הספרדי הינה לתוצרת טרייה ולכן יש דרישה גבוהה לפרי איכותי ( 65%לייצוא,
 25%לשוק מקומי) והשאר לתעשיית המיץ .דרישות הייצוא (במיוחד לצרפת) אינן סבלניות לשאריות תכשירי
הדברה ודורשות  MRLנמוך ביותר.

עלות גידול ההדרים העיקרית נובעת מעלות המים וכוח העבודה .ההשקיה נעשית במים ממקורות
שונים (עלות 80 :סנט לקוב) ועלותה  20-28%מעלות הגידול .ההשקיה מתבצעת לפי מדדי טנציומטרים בפרדס.
עלות הפיטוסניטריה  12%מעלות הגידול במנדרינה ו ,10%-ו 6%-בתפוזים ולימון בהתאמה .שווי השוק של
חומרי ההדברה להדרים בספרד מוערך בכ 100-מיליון יורו 55% .מתוכם קוטלי חרקים 38% ,קוטלי עשבים ו-
 7%קוטלי פטריות .עיקר הריסוסים בקוטלי חרקים כנגד :אקריות קורים (אדומה מצויה ,מזרחית וארגמנית),
כנימות מגן (בעקר כנימה אדומה) וזבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת).
מזיקים עיקריים בוולנסיה ,ספרד
המזיקים העיקריים איתם מתמודדים (ראה טבלה  1לרשימת מפורטת):
Aonidiella aurantii
 .1כנימה אדומה
 .2אקרית אדומה מצויה ( Tetranychus urticaeקיימת בהדרים בארץ בעיקר במשתלות)
Panonychus citri
 .3אקרית ארגמנית
Planococcus citri
 .4קמחית ההדר
שווי השוק של חומרי ההדברה בהדרים מוערך בכ 100-מיליון יורו 55% .מחומרי ההדברה הנמכרים הם קוטלי
חרקים ( 38% ,)insecticidesקוטלי עשבים ( )herbicidesו 7%-קוטלי פטריות ( .)fungicidesעלות ההדברה
בממשק קונבנציונלי של כנימה אדומה בשנה נאמדת בכ 150-מיליון יורו עבור  1.6מיליון דונם .כנגד האקרית
האדומה המצויה ,עלות ההדברה כ 100-מיליון יורו עבור  1.5מיליון דונם ,וכ 120-מיליון יורו להדברת אקרית
ארגמנית.

מינים פולשים
 .1קמחית מהמין ) .Delottococcus aberia (Pseudococcidaeהקמחית הגיעה לספרד מדרום אפריקה .דומה
מאוד לקמחית ההדר (ללא הקו הדורסלי) .הקמחית גורמת לעיוות הפרי ולנשירתו לקרקע .ניתן למצוא
אותה כבר בשלב הפריחה בעלי הגביע .הקמחית לא מצויה בארץ (מנדל וחוב' .)2016
 .2קמחית המורן ) .Pseudococcus viburni (Pseudococcidaeהקמחית יצאה מהחממות והתיישבה
בפרדסים .בארץ גורמת נזק במטעי פסיפלורה ומעט בתפוח ,רימון ואפרסמון (מנדל וחוב' .)2016
 .3קמחית זנובה  .P. longispinusבארץ פוגעת בלבלוב צעיר וחנטים של אבוקדו ,ולעיתים רחוקות
אפרסמון והדרים (מנדל וחוב' .)2016
 .4כנימת עש צמרית Aleurothrixus floccosus
 .5כנימת עש מקננת Paraleyrodes minei
 .6תריפס הסחלב Chaetanphothrips orchidii
הפסילה האפריקאית ( Trioza erytreaeמעבירה את חיידק  Candidatus liberibacterהגורם למחלת
הגרינינג) נמצאה לפני שנתיים בפורטוגל וכעת חולשת על כל פורטוגל .הספרדים צופים שהפסילה תגיע לספרד
בשנה הקרובה .הפסילה בפורטוגל אינה נושאת את החיידק.
חוק IPM
באירופה ,החקלאים מחוייבים להדברה משולבת ((IPM
( .)https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
ספרד הוציאה בדצמבר  2017תוכנית פעולה לאומית לעידוד הדברה משולבת
( .)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_spain_2017_en.pdf
רוב הפרדסים בספרד ממוקמים בולנסיה ,ולכן השלטון המקומי אוכף את החוק ,אך גם מלמד את החקלאים
איך לבצע הדברה משולבת .האכיפה מתבצעת ע"י דיגום העצים בשלבים שונים לבדיקת שאריות חומרי הדברה
(ניתנים קנסות עד גובה  .)€120,000השלטון המקומי מנחה את המגדלים כיצד לגדל צרעות טפיליות כדוגמת
( Anagyrusכנגד קמחיות) ו( Cales noaki-נגד כנימות עש)  .בכך ,השלטון המקומי מעודד את המגדלים לבצע
הדברה משולבת ,אך גם עוזר למגדל לחסוך את עלות רכישתם מחברות גדולות כמו  Koppertו.BioBest -
בנוסף ,השימוש בתכשירי הדברה נתון תחת פיקוח .בכדי לרכוש תכשירי הדברה ,על המגדל לעבור קורס בנושא
תכשירי הדברה ושיטות יישום ורק בסיום הקורס מקבל המגדל רישיון המאפשר לו לרכוש תכשירי הדברה.
תוכנית ההדברה המשולבת של  Bayerבספרד
 Bayerמקדמת תוכנית ממשק מערכתית של הדברה משולבת בפרדס .התוכנית כוללת תכשירי הדברה כימיים,
הדברה ביולוגית ,ניטור ,תוכנית לטיפול בשאריות חומרי הדברה ,מידע על מגוון מינים במערכת האקולוגית של
הפרדס ועוד .ההדברה הביולוגית היא המפתח להדברת המזיקים לשיטתם ולכן פיתחו ממשק הדברה שיאפשר
לשלב חומר הדברה עם אויבים טבעיים.

תכשירי הדברה
חברת  Bayerיצרה ממשק הדברה משולבת לפרדסן הכוללים שני תכשירים עיקריים ,אנוידור ומובנטו.
 -Allietteתכשיר נגד פטריות .משמשים בעיקר נגד פיטופטורה.
אנוידור – (חומר פעיל  )Spirodiclofenפועל על ע"י חסימת
אנזים חשוב בסינטזת חומצות שומן ( Acetyl coA
 )carboxylaseוכך מעכב גדילה והתנשלות ( )IRAC 2010של
דרגות צעירות.
בספרד מורשים לשימוש  6חומרים פעילים נגד אקריות.
בממשק הדברה קונבנציונלי מיושמים  7-8ריסוסים בעונה
בתכשירים כימיים שונים כנגד האקרית האדומה המצויה.
פרדסים בתוכנית הדברה משולבת (הכוללת נוכחות אקריות
טורפות בפרדס) מיישמים  1-2ריסוסים בעונה כנגד אקרית זו.
תוכנית ההדברה של  Bayerבפרדס (חוויאר)
בצורה זו צומצם מספר היישומים של חומרי הדברה בפרדס ל
יחידות בגרם או מ"ל להקטוליטר (1hl=100L .)hl
 2-3ריסוסים לעונה.
כנגד אקרית אדומה מזרחית מרססים אנוידור ב 60-סמ"ק
לדונם .יישום אחד של אנוידור מספק הדברה במשך כחודש וחצי .כנגד האקרית הארגמנית מיישמים ריסוס
אחד של אנוידור .במהדרין (אורי) ,מרססים  120סמ"ק לדונם של אנוידור ,נגד אקרית החלודה ואקרית
אדומה מזרחית ( 0.03%בנפח  400ליטר לדונם נגד אקרית ארגמנית בתווית) ,יישום אחד בתחילת העונה,
מחזיק חודשיים -שלושה .אנשי השטח של  Bayerלימדו את הפרדסנים איך להשתמש באנוידור ,והיום הוא
נחשב לאחד החומרים הכי יעילים בהדרים .לדבריהם ,המפתח ביישום אנוידור הוא בכיול המרססים (לפחות
פעם בשנה) .החומר הפעיל של אנוידור נמצא בעצים במשך כחודשיים ומדביר ביעילות את האקרית האדומה
המצויה .למרות זאת ,זמן לקטיף לאחר ריסוס אנוידור הוא  14יום מכיוון שרמת החומר הפעיל שדרושה
להדברת המזיק נמוכה יותר מרמת  MRLשנדרשת בשארתיות בפרי ,ולכן המגדלים דוחים את הטיפול
באנוידור לסוף העונה.
מובנטו – (חומר פעיל  )Spirotetramatפועל בחסימת אנזים חשוב בסינטזת חומצות שומן (בדומה לאנוידור).
התכשיר סיסטמי ונטמע בצינורות ההובלה דרך העלווה .הספרדים משתמשים במובנטו בעיקר נגד כנימה
אדומה ,אך התכשיר יעיל גם נגד רוב המזיקים (רובם חרקים מוצצים הניזונים מצינורות ההובלה) .היישום
הראשון של מובנטו בהתאם לדרגת ההתפתחות של הכנימה האדומה ואח"כ מיישמים ריסוסים נוספים כנגד
מזיקים נוספים שמתווספים עם התקדמות העונה .סה"כ כ 4-ריסוסים של מובנטו בעונה (במקביל לריסוס
אנוידור) .חשוב לציין שהפורמולציה של 'מובנטו' בארץ שונה מזו שמיושמת בספרד .מדובר בפורמולציית שמן
ODעם  150ג"ר  Spirotetramatלליטר .בנוסף משתמשים בשמן מינראלי החל מאוגוסט.

ריסוס
ריסוס מבוצע ע"י מפוח המקביל למפוח הטורבו שיש לנו בארץ .הפרדסים כולם גזומים היטב ונמוכים מאוד,
גם עצים מבוגרים בני יותר מ 15-שנה .בתצורת פרדס כזאת מספיק לרסס בנפח של  300ליטר במפוח הטורבו.

הדברה ביולוגית
הפרדס מוגדר כמערכת אקולוגית עשירה בפרזיטואידים ,על למעלה מ 250-מיני פרזיטואידים (,Hymenoptera
צרעות בעיקר) בספרד מ 37-משפחות שונות .הספרדים מבינים במידה רבה שאין להשתמש בחומרי הדברה
שפוגעים באויבים טבעיים ,ופועלים רבות להגביר את המודעות לכך אצל המגדלים .אסטרטגיית ההדברה
הביולוגית שלהם היא להשתמש בקומפלקס של אויבים טבעיים כנגד מזיק ,בדומה לאסטרטגיה שלנו במכון.
לדוגמא ,כנגד  3מיני קמחיות (קמחית ההדר ,קמחית המורן ,קמחית זנובה) מבוססים בפרדס  23מיני צרעות
טפיליות.
דוגמא לאויב טבעי חשוב – הצרעה הטפילית  .Anagyrus lopeziלפי הערכות דיגום פרי שביצע Dr. José
 ,María Solerב 10-דונם פרדס יש מעל  350פרטים של הצרעה.
 100%מהמגדלים (לייצוא) רוכשים אויבים טבעיים מחברות ההדברה הביולוגית כגון  Koppertו.BioBest -
האויבים הטבעיים העיקריים הנרכשים Anagyrus pseudococci :ו Cryptolaemus montrouzieri -כנגד
קמחית ההדר ואקריות טורפות כגון Neoseiulus californicus :ו Amblyseius swirskii -כנגד אקריות
מזיקות .חקלאי רוכש  3000צרעות אנגירוס בעלות של  300-400יורו לעונה.
חלק מהמגדלים ,מגדלים אויבים טבעיים בעצמם ומשחררים כדי להוריד את העלויות .פירוט בהמשך.
אקרית אדומה מצויה
אויבים טבעיים בפרדס כנגד האקרית האדומה המצויה (טורפים ביצים
ודרגות צעירות):
 .1אקרית טורפת אומניבורית ( Euseius stipulatesמצויה בארץ
בפרדסים בגליל ,בעמקים ובמישור החוף)
 .2אקרית טורפת ספציפית ( Phytoseiulus persimilisאינה מצויה
בפרדס)
 .3אקרית טורפת אומניבורית ( Neoseiulus californicusיובאה לארץ ע"י המכון ,אך לא התבססה).
מיני מרושתי כנף  /ארינמליים Neuroptera
 .4שני מיני ארינמל ירוק ( .)Chrysopidaeלדוגמא ( Chrysoperla carneaקיים בפרדסים בארץ)
 .5שלושה מיני  .)Conipterygidae( dusty wingsלדוגמא ארינמל כנפקמחי  Conwentzia sp.ו-

Semidalis aleyrodiformis

 .6מושית אומניבורית )( Stethorus punctillum (Coccinellidaeמושית זו מצויה בארץ בגידולים הנגועים
באקרית אדומה מצויה .בפרדס ניתן למצוא מין מושית אחרת מאותו המין .S. gilvifrons
 .7תריפס טורף  ,Scolothrips sexmaculataניזון מביצים ודרגות צעירות (בארץ קיים מין אחר של תריפס
טורף  .)S. longicornisההדברה של התריפס לבדו אינה טובה ,אך בשילוב עם האקרית הטורפת N.
 californicusמקבלים הדברה טובה.
האקרית  Phytoseiulus persimilisספציפית לאקרית האדומה המצויה ,ונפוצה בספרד באופן טבעי .נגיעות
האקרית האדומה המצויה גבוהה בחודשים יולי עד אוקטובר .בחודשים יולי-אוגוסט נעלמת האקרית הטורפת
מהפרדס ואז נדרשת חלופה להדברה הביולוגית .אז מפזרים הפרדסנים את האקריות הטורפות N.
 californicusו A. swirskii-שרכשו מ  Koppertלהדברת האקרית .הניטור של האקרית קפדני ביותר
וההדברה הביולוגית נעשית עוד כשהאוכלוסייה נמוכה ,לפני התחלת בניית מושבות ורשתות קורים .כאשר
ההדברה הביולוגית אינה מספקת ,מרססים עוד כשרמת האוכלוסייה נמוכה ( 15%נגיעות בעלים 2% ,נגיעות
בפרי).
כנימה אדומה
אויבים טבעיים מבוססים בפרדסי ולנסיה (כל המינים קיימים
בפרדסים בארץ):
 .1הצרעה הטפילית Aphytis melinus
 .2הצרעה הטפילית Aphytis linganensis
 .3הצרעה הטפילית Aphytis hispanicus
 .4הצרעה הטפילית Comperiella bifasciata
שלושת מיני האפיטיס פוזרו בולנסיה בשנות ה 70-בעוד המין הרביעי
פוזר לפני  3שנים .כולם התבססו.

Aphytis melinus parasitizing
red scale

שימור אובים טבעיים בפרדס
הספרדים מבינים שיש צורך בפעולות שימור בפרדס ,אך הם עדיין בשלב התוכניות:
 .1זריעת צמחים שיספקו צוף לצרעות הטפיליות ואבקת פרחים לאקריות
הטורפות .לדוגמא( Lobularia matimia ,סלסלי כסף) מייצרת צוף ואבקה כל
השנה.
 .2כיסוי צמחי באמצעות דגן ( )Festuca sp.; Lollinaeהקרוב מאוד לצמח זון
בארץ ( .)Lolium sp.; Lollinaeעשב כיסוי אפשרי נוסףPipatherum sp. :
(נשרן ,משפ' דגניים)
עבודתי בנושא שימור אקריות טורפות באמצעות אבקת פרחים בעזרת עשב רודס
Festuca
והדברת אקרית החלודה ,הרשימה מאוד את הספרדים ובהחלט ישמחו לשתף
פעולה לקידום נושא זה בספרד ובישראל .פרטים אודות הניסוי ניתן למצוא בכתבה שפרסמה בעת הדר
( http://www.plants.org.il/uploadimages/CRM%20control%20efforts%20review%20Apr%202016.
 .) pdfהתרשמתי שפעולות השימור בפרדס אצל הספרדים ,עדיין בגדר תוכניות אליהן הם שואפים בעתיד.

הפרות מאזן בעקבות הדברה כימית
ריסוס אחד של 'דורסן' ( )Chlorpyrifosכנגד קמחית ההדר מחסל מעל  95%מאוכלוסיית הצרעה הטפילית
 Cales noakiהמטפילה את כנימת העש הצמרית .בנוסף לכנימה הצמרית ,מתבססת גם האקרית האדומה
המצויה ,כך שבסופו של דבר ,ריסוס כנגד מזיק אחד ,מביא לעלייה של שני מזיקים אחרים .לכן ,כיום מבצעים
יישום אחד של מובנטו נגד כנימות עש ,בכדי לעודד את גדילת אוכלוסיית הצרעה ,וריסוס אנוידור כנגד אקרית
הקורים המצויה .בניסוי שבו ריססו חצי חלקה במובנטו והחצי השני לא רוסס ,לא נמצא הבדל במס' הצרעות
הטפיליות ( )Anagyrusבין הטיפולים ,כלומר ,מובנטו ידידותי לאויבים טבעיים .בנוסף ,מלכודות פרומון
המפוזרות ע"י  Bayerמראות אוכלוסיות גדולות של הצרעה הטפילית  Anagyrusבחוות הפועלות לפי פרויקט
 Food chainבמשך  5שנים לעומת חוות שהצטרפו לפרויקט לפני שנתיים.
פרויקט )FCP( Food Chain Partnership
ל  Bayerמעל  500יוזמות כאלה בעולם (כ 200-מתוכן רק בספרד) שמטרתן לתת שירות לחקלאי שיעזור לו
להתאקלם בשוק הייצוא לאור בקשות הייצוא המחמירות (בעיקר בפירות והירקות) .קונספט של היוזמה:
 .1זיהוי בעיות מגדלים וצרכיהם העיקריים ע"י אנשי ( Bayerיצירת שיתופי פעולה מגדל.)Bayer-
מטרה :הגעה לאיכות פרי גבוהה מבחינת מזיקים ושאריות חומרי הדברה .דרושים  2שלבים להגעה למטרה:
א .אופטימיזציה של ממשק ההדברה (צמצום מס' ריסוסים והקדמתם בעונה).
ב .התאמת ההדברה לדרישות הקמעוניות ,בעיקר של השוק הגרמני והצרפתי ושל הסופרמרקטים
(לדוגמא ,צמצום השאריתיות כך שלא ימצאו יותר מ 4-חומרים פעילים ומ 0.3 ppm-לחומר פעיל אחד).
המטרה לעמוד בכל הדרישות הקמעוניות כדי שלחקלאי יהיו כמה שיותר אפשרויות לשיווק הפרי.
הצעת פתרונות לרווחת שני הצדדים .מתבטא בשירות שדה (ניטור קפדני וייעוץ)  +פתרונות לחקלאי.
.2
לדוגמא:
א .ביצוע הערכות לרמת שארתיות חומרי ההדברה בפרי
ב .הצעת אסטרטגיות הדברה חדשות.
ג .הכנסת הדברה ביולוגית וחומרים כימיים רכים.
ד .ניטור מזיקים (ראי/ה פירוט מטה)
ה .שרותי הדרכה :כיול המרסס ,הפומיות ,הדרכה על אופן הריסוס מבחינת טמפ' ,קרינה וכו'
 .3יישום מעשי
בשלב זה נחתם הסכם הבנות בין  Bayerלחקלאי המהווה פרוטוקול עבודה עם החקלאי וכולל את מתווה
שיתוף הפעולה בין הצדדים (אסטרטגיות ההדברה ,ניטור ובדיקת שארתיות בפרי).
 .4הערכת הפרויקט לאחר קטיף :הערכת נתוני ניטור המזיקים ושארתיות בפרי והאם הושגה המטרה.
 Bayerדואגת להפיץ את המידע על הפרויקט בשילוט ,הצגת הממשק בתערוכות ופרסום מאמרים.
פרויקט ה  FCPמתבסס גם על ה – GlobalGAP -תקן עולמי המבטיח חקלאות
מקיימת ( .)sustainable agricultureחקלאים השייכים לתוכנית חייבים לעבוד
בתנאי החקלאות המקיימת שהוצבו ,ובתמורה הם רשאים להשתמש בתוית
המעידה על כך לצרכנים .חלק המתנאים כוללים :צמצום שימוש בחומרי הדברה,
הדברה משולבת ,תוכניות להגדלת פרי והפחתת חומרי הדברה וכו'.
https://www.foodchainpartnership.cropscience.bayer.com
https://www.youtube.com/watch?v=vJnV1h5rmEo

ניטור מזיקים
כחלק מהשירות של  Bayerלחקלאים ,המגדל מקבל
שירותי ניטור של סטודנטים שהוכשרו ע"י .Bayer
בפרויקט  FCPקיים שיתוף פעולה של Dr. José Soler
 Maríaעם  ,Polytechnic University of Valenciaבה
הוא מקיים קורס ניטור לסטודנטים .הקורס אורך 10
שעות בשבוע ומיועד למסיימי תואר ראשון ,ולאחריו
הסטודנטים מתקבלים לעבודה בניטור .שכר הסטודנטים
משולם ע"י  Bayerוהמגדלים מקבלים שירות ניטור
בחינם .הסטודנטים עובדים כ 6-חודשים (עונה) בפרויקט
מימין Dr. José María Soler :עם חישוק הניטור
ואח"כ משתלבים בענף ההדרים במשרות שונות .הניטור
משמאל :מלכודת פרומון לצרעה Anagyrus sp.
כולל נוכחות מזיקים ושלבי ההתפתחות ונוכחות אויבים
טבעיים ומדווח ל  Bayerולממשל המקומי .שלב ההתפתחות של המזיק חשוב לתזמון מועד הריסוס .לדוגמא,
לריסוס יעיל של קמחית ההדר ,יש לרסס מובנטו על דרגת הלרווה האחרונה .לאחר קבלת הנתונים מהסטודנט
המנטר Bayer ,מעדכנת את המגדל שבניטור נמצאה דרגת הלרווה המתאימה לריסוס ולכן עליו לרסס.
ניטור אקריות נעשה בעזרת חישוק בקוטר  40ס"מ בערך .מניחים את החישוק על מעטפת העץ ,בכל חישוק
דוגמים  50עלים לנוכחות של אקריות .במידה ומתקבל שמתחת ל 50%-מהעלים נגועים באקריות ,מסיקים
שהפיזור של האקריות מקומי .במידה ומתקבלת נגיעות במעל  50%מהעלים ,פיזור האקריות אחיד בפרדס ויש
לבצע ריסוס .בצורה זו דוגמים  2חישוקים לעץ 50 ,חישוקים לחלקה.
עבור  100עלים נגועים ,הנטר סופר ובוחן את שלב ההתפתחות של האקריות.
ניטור קמחית ההדר מבוצע בנקודת המגע בין הפירות ,אז סופרים כמה נקבות ,זחלנים וכו' .כאשר נמצא מעל
 20%נגיעות ,מרססים את החלקה .אם בניטור החלקה ,נמצא שקיימת נוכחות של מושית הקריפטולמוס
וצרעת אנגירוס ,רף הנגיעות לריסוס עולה ל.40%-
ניטור כנימת עש צמרית מתבצע ע"י רישום מס' העלים הנגועים ושלב ההתפתחות של הכנימה .לפי שלב
ההתפתחות מחליטים אם ומתי לרסס מובנטו (מרססים על שלב הביצה ודרגה ראשונה).
ניטור צרעות טפיליות כדוגמת  Anagyrus sp.נעשה באמצעות מלכודות דבק צהובות עם פרומון משיכה.

עלה מאולח בכנימת עש צמרית

פרויקטים נוספים המיושמים כחלק מהFCP-
פרויקט Phytobac
מערכת להתמודדות עם מים משטיפת המרססים (תשטיף) מבלי לפגוע
בסביבה.
https://www.phytobac.com/en/the-phytobac/introduction

פרויקט Bayer Diversity
חברה חיצונית עורכת סקר מגוון מינים באזור החווה של החקלאי ,במטרה להשתמש במידע לשיווק התוצרת
החקלאית .הסקר מוכיח שהחקלאי שומר על הסביבה ועל מגוון המינים הביולוגי בחווה ,ויש לך חשיבות
גבוהה מאוד באירופה.

שלט המעיד על בית הגידול ומגוון המינים בחווה
ביקור בחלקת ניסוי מובנטו כנגד קמחית ההדר
מטרת הניסוי :בדיקת שלב הריסוס האופטימלי של מובנטו כנגד קמחית ההדר.
חלקת הניסוי (זן  )Lay lateרוסס במובנטו  15יום לפני הביקור שלנו .מבדיקת העצים יחד עם אורי שמש
(מהדרין) ,מצאנו  60%נגיעות של קמחיות .ייתכן ויש צורך לבחון את יעילות ריסוס מובנטו לאחר כחודש ולכן
 15יום לאחר הריסוס ,עדיין נצפה נגיעות .הספרדים מצפים שעד הקטיף נגיעות הקמחית תרד משמעותית.
לדברי  ,Dr. José María Solerמובנטו פועל על הדרגות הצעירות ולכן פעילותו איטית ובמשך  4חודשים רואים
ירידה בגודל האוכלוסייה של הקמחית .כאשר משלבים ריסוס מובנטו עם הדברה ביולוגית ,מתבצעת הדברה
גם על שלבי התפתחות אחרים של הקמחיות .לדברי  , Dr. José María Solerמובנטו מהווה טיפול יעיל כנגד
קמחית ההדר  P. citriוקמחית המורן  ,P. viburniאך אינו יעיל כנגד הקמחית .D. aberia

סיור בחוות גידול הדרים ()Fontestad
חוות גידול הדרים של  9000דונם
הכוללת זנים כדוגמת קלאמן רובי,
ולנסיה ,אורי ועוד 90% .מהזנים
מורכבים על כנת קאריזו .הפרי מיוצא
לאירופה ,בעיקר בריטניה ,צרפת ושוויץ.
פרדריקו (הפרדסן) משתתף בתוכנית ה-
 FCPשל  Bayerומעיד שהתוכנית
Raco de Gauza
עובדת לשביעות רצונו .יש לו יותר ידע
איך להשתמש בתכשירי הדברה ,ובעיקר
מתי הכי נכון להשתמש בהם  -נתונים
חשובים מבחינתו בגלל הצורך בשארתיות נמוכה של חומרי הדבר בפרי לייצוא .סטודנט מפרוייקט  FCPמנטר
את רמת המזיקים והאויבים הטבעיים אחת לשבוע .המגדל מקבל דו"ח שבועי המעיד על נגיעות המזיקים
ונוכחות אויבים טבעיים בחלקה וממליץ על דרך הטיפול אם צריך .פרדריקו מעיד שאיכות הניטור טובה יותר
מזו שלו ולכן הריסוס מסתמך לחלוטין על פעילות הניטור וההדרכה של  .Bayerבמסגרת הפרויקט ,מקבל
המגדל הכוונה בנוגע לכיול כלי הריסוס בהתאם למזיק ולגודל העץ בכדי לשפר את יעילותו.
המזיקים העיקריים בהדרים בחווה :כנימה אדומה (מטופל עם מבונטו) ,אקרית אדומה מצויה (מטופל
באנוידור) ,קמחית ההדר (מטופלת במובנטו) .בחווה מצויה גם קמחית המורן ( P.viburniמין פולש חדש
ואגרסיבי בהדרים) .פרדריקו החל השנה לרסס דורסן 1-2 ,יישומים בעונה ,כנגד הקמחיות .בעקבות הריסוס
(הפרת מאזן) עולה אוכלוסיית כנימת העש הצמרית.
אויבים טבעיים מבוססים בחווה( Comperiella bifasciata ,Aphytis sp. :נגד כנימה אדומה)Anagyrus sp. ,
( near pseudococciנגד קמחית ההדר)( Cryptolaemus montrouzieri ,נגד קמחיות וכנימות רכות).
הממשל המקומי בולנסיה עוזר לחקלאי בגידול אויבים טבעיים .לדוגמא ,בכדי להגיע לצפיפות גבוהה של
חיפושית קריפטולמוס שמתאימה לפיזור ,החקלאי מגדל תפו"א במגשים ומודיע לממשל המקומי .חודש לאחר
השתילה ,המגדל מקבל מהממשל המקומי גרעין רבייה של קמחיות ,אותן יגדל על גבעולי תפו"א ולאחר
כחודש ,יקבל גרעין רבייה של מושית קריפטולמוס .התהליך מתוזמן כך שכאשר נוכחות הקמחיות בפרדס
תעלה ,המגדל יהיה מוכן עם מושיות לפיזור .מבחינת הממשל ,יש עדיפות בתמיכה ועזרה לחקלאים אורגניים.
באותה דרך מגדל פרדריקו גם צרעות  ,Anagyrus peudococciאך במקרה זה עליו לרכוש גרעין רבייה מחברה
כדוגמת  .Koppertבנוסף ,הפרדסן רוכש אקריות טורפות כדוגמת  Amblyseius swirskiiוNeoseiulus -

.californicus
שימור :בין שורות העצים יש עשב  Festucaהמהווה מסתור לאויבים טבעיים ,צמח אינדיקטור לנוכחות
כנימות עלה בחלקה וצמח להתבססות אויבים טבעיים נגד כנימות עלה .העשב לא מפריע לפעילות בפרדס
ונקצר לאחר שנגמרת הפריחה (יולי).
הזן אורי  :שתיל 'אור' בעבר (לפני  6שנים) עלה  , €60כיום ,עלות שתיל  €150ומס' העצים מפוקח .הOrri -
 ) https://www.orcspain.es/en/the-orri-mandarin( Runing Committeeמפקחת על מכסת עצי אורי
בספרד .מגדל שעוקר עץ אורי יכול למכור את הזכות לגדל אורי למגדל אחר .בנוסף ,הועדה מפקחת שאין
נטיעות בלתי חוקיות של אורי.
זפי"ת :זפי"ת אינו מהווה מזיק הסגר מכיוון שרוב הייצוא לאירופה .הפרדסנים משתמשים במלכודות decis
של  5( Bayerמלכודות לדונם) ובמתקני ( Magnetביולור +דלתאמטרין) ,אך לעיתים יש צורך בתגבור ריסוס
ברובים .לדברי פרדריקו מרססים תגבור של  2-3ריסוסים של סקסס בעונה כתגבור למלכודות .הפרדסן תולה

את המלכודת רק בזנים מוקדמים ,שכן זפי"ת נמצא בפרדסים בין החודשים יולי-ינואר ,ונעלם כאשר הטמפ'
צונחת ל 5-6-מעלות .זנים מאוחרים כדוגמת אורי ,לא מרוססים .בספרד קיימת הצרעה הטפילית נגד זפי"ת,
( ,Dirhinus giffardiקיימת גם בארץ) מטפילה את הזבוב בשלב הגולם.

מלכודת ( decisימין) ומתקן ( Magnetשמאל) להדברת זפי"ת
מסקנות מהסיור
חברת  Bayerאמנם חברה מסחרית הדואגת למכור את תכשיריה לפרדסנים ,אך יחד עם זאת ,קשה לא
להתפעל ממשק ההדברה המשולבת שהקימו לטובת הפרדסן.
מה אנחנו צריכים ללמוד מהספרדים?
✓ יש מקום לבחון פעילות תכשירים רכים כדוגמת מובנטו ואנוידור ,אותם אפשר לשלב עם אויבים
טבעיים .התכשירים סיסטמיים ,פועלים על מספר מזיקים ופועלים בפרדס לאורך זמן (מרווח
ריסוסים גדול) .בנוסף ,השאריתיות שלהם בפרי נמוכה ולכן ניתן להשתמש לקראת קטיף.
✓ בחינת מועד הריסוס מבחינת שלב ההתפתחות של המזיק .ייתכן וניטור קפדני יותר של המזיקים
והכוונת הריסוס לשלב ההתפתחות המתאים ,יכול לייעל את הריסוס .רלוונטי בעיקר לתכשירים
שפועלים על דרגת הביצה והדרגות הצעירות.
✓ ייתכן וכדאי לשלב תכשיר הדברה הפועל על אקריות בוגרות (לדוגמא) עם אנוידור הפועל על הדרגות
הצעירות לאורך זמן.
✓ בפרדסים שלנו קיימת חברה יפה של אויבים טבעיים (צרעות טפיליות ,חיפושיות ,אקריות טורפות
ועוד) .חשוב מאוד שנדע לשמור על אוכלוסיות אלו בפעולות שימור כאלו ואחרות בכדי להגיע לצמצום
הצורך בריסוס חומרי הדברה וירידה בשאריתיות החומרים בפרי.
✓ ייתכן וכדאי לאמץ את התוכנית לגיוס נטרים או מדריכי גידול מתוך האוניברסיטאות .צוות המכון
בהחלט מסוגל להעביר קורס רלוונטי בפקולטה לחקלאות שמתוכו נקבל כח אדם שעבר הכשרה
מתאימה לצרכי הענף.

בהזדמנות זו ברצוני להודות מקרב לב ליסמין שגיב ( Bayerישראל) על ההזמנה להשתתף בסיור ,לעזרא בכר,
טל עמית וחברי ועדת נסיעות שאישרה את הנסיעה ,ולסופי בייבב על הארגון המוצלח של הנסיעה.

 רשימת מיני המזיקים עיקריים בהדרים בספרד:1 טבלה
אקריות

Tetranychus urticae
Eutetranychus orientalis
Eutetranychus banksi
Panonychus citri
Aceria sheldoni

אקרית אדומה מצויה
אקרית אדומה מזרחית
Texas citrus mite
אקרית ארגמנית
אקרית פקעי ההדר
כנימות ממוגנות

Aonidiella aurantii
Aspidiotus nerii (in lemon)

כנימה אדומה
Oleander scale
כנימות קמחיות ואיצריות

Planococcus citri
Ceroplastes sinensis
Icerya purchasi

קמחית ההדר
כנימת השעווה הסינית
איצריית ההדרים
כנימות עלה

Aphis gossypi
Aphis spiraecola

כנימת הדלועיים
כנימת הספיריאה
כנימות עש

Aleurothrixus floccosus
Paraleyrodes minei

כנימת עש צמרית
כנימת עש מקננת
ציקדות

Empoasca sp.

Green mosquito
תריפסים

Pezothrips kellyanus

Kelly’s citrus thrips
עשים

Phyllocnistis citrella
Prays citri (in lemon)

עש מנהרות ההדר
עש פרחי ההדר
זבובי פירות

Ceratitis capitata

זבוב הפירות הים תיכוני
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