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 TSWV –יה יהנבילה של העגבנכתמי וירוס 
Tomato Spotted Wilt Virus)  ) 

 

 ;משרד החקלאות, מ"שה, מרכזת מקצועית ארצית לעגבניות מאכל -שלי גנץ 
 ;מ"שה, מדריכת הגנת הצומח - נטע מור ;מועצת הצמחים, למדריך גידו - שלמה אילני

 מינהל המחקר החקלאי -אביב  דומבורובסקי 
 
 

הפרחים המערבי  תריפסבבמיוחד  ,ה באוכלוסיות התריפסיםיעם בוא האביב צופים עלי

 - כתמי הנבילה של העגבנייהוירוס וקטור של והמשמש כ Frankliniella occidentalis - (קליפורני)

Tomato spotted wilt virus (TSWV),  שנים ה. פתוחההן בשטח ובגידול עגבניות בבתי צמיחה הן

יחסית המאפשרות שרידות גבוהה וטובה יותר של  מותהאחרונות מאופיינות בעונות חורף חמי

 50 -רשת ה. בבתי צמיחה ותאזורי גידול העגבני יתרבמיה בינמצאת בעלמחלה זו ולכן , התריפס

 הבוח ,ךכפיל. הצפופים הבפני חרק זה המשתחל מבין חוטימלא מהווה מחסום מכני  מש אינה

  .למנוע נזקים כלכליים כבדיםכדי להיות ערניים ולטפל במידת הצורך 

לכן יש חשיבות ו ,מאות צמחי בר ותרבות כוללוא הו, רחב ביותרנטווח פונדקאים  TSWV -ל

 . וב לבתי הצמיחהל בעשביית הבר המצויה ברדיוס הקרופירבה לט

 

 אור התריפסית

כהה בחורף : צבעי התריפס הבוגר משתנים לפי עונות השנה. מ"מ 1.2גופו צר ואורכו עד  -הבוגר 

והבטן צהובה עם  ,החזה כחול מתכתי עד שחור, הראש חום עד צהוב :כלהלן ,ובהיר יותר בקיץ

מצב מנוחה הן מונחות על גב וב ,מנוצות בדומה לשאר מיני התריפס יםכנפיה. פסים כהים יותר

 . החרק ויוצרות במקום המפגש פס כהה לאורך הגוף

הדרגה הראשונה בצבע צהוב בהיר ולדרגה השנייה צבע צהוב לימון  -למזיק שתי דרגות זחל 

 גולם ודרגת גולם-מזיק דרגת טרוםליש  ,בנוסף. הזחל מתנועע בצורה נחשונית אופיינית. חזק

 .בוגרת גדולה יותר מהזכר הבוגרהנקבה ה. בקרקע ותהמצוי

הן בצמח מתרבה מועבר באמצעות תריפסים בצורה מתמדת ו היהנבילה של העגבניכתמי וירוס 

 ויוכלו להעביר( I, II)בדרגות הזחל הראשונות ירוס וותריפסים אשר רכשו את ה. והן בחרק

 יהמינימלזמן ה משך. בוגרי התריפס מסוגלים להדביק צמחים במשך כל חייהם .בדרגת הבוגר

אשר לאחריה ישנה תקופה לטנטית ש ,כשעההוא  TSWV -נגוע בוירוס מצמח וה רכישתל

 .וירוסווב התריפס בדרגת הבוגר מעביר את הלר ;וירוס משתמר ומתרבה בתריפסובמהלכה ה

אך סימני המחלה , הדבקהמהימים  7-3 -לאחר כמשמש מקור אילוח  TSWV -צמח שנדבק ב

 .ייראו רק מאוחר יותר



 בוגרתריפס 

   
 

 :סימני הנגיעות האופייניים
 .ועיכוב בהתפתחותים יהופעת כתמים נקרוט ,כלורוזה של העלים והענפים המשניים - צמח שלם

         
 

 .מ ההופכים במהירות לנקרוזות"ס 0.5-הופעת כתמים עגולים בקוטר של כ -עלווה 

      
 

                                  



 
   .כתמי צבע בולטים יםעיופמבפרי הבשל . הילה יכתמים עגולים דמוי - פרי

         
  

        
 

 מניעה והדברה

פונדקאי וקיים אילוח פסיבי מתמיד מהסביבה על ידי -המזיק הינו רב -סניטציה  .1

י השמדת שרידי צמחים "ילוח עצמצום מקורות האלכן יש חשיבות רבה ל ,נשיאתו ברוח

השמדת י "עו( במיוחד צמחי פלפל הנמצאים בסוף הגידול ואינם מטופלים)בגמר הקטיף 

 .םלה יה בשטחי הגידול ובשכנותיהעשב

 .מש 50ובמעטפת רשתות  UV ותשימוש ביריעות גג בולע -בבתי צמיחה  .2

ת התריפס כדי יסישימוש במלכודות צבע כחולות או צהובות ומעקב אחר אוכלו -ניטור  .3

 .לותו בזמן בטרם יגרום נזק כלכלילג

 .חלקהעקירת הצמחים הנגועים הראשונים ב .4

  :כלהלן מניעה/פולי תגובהיט .5

כמו , רים שאינם פוגעים בדבורי הבמבוסיש להקפיד להשתמש בתכשי: בבתי צמיחה      

 ספרטה או פרוקליים, הטרייסר סופר אולטר

 ,        קרבולן/מרשל: וממבחר גדול של תכשירים כימיים כ קיים: בשטח הפתוח            

 טרייסר אולטרה, טלסטאר, תיודול/דןהליו/תיונקס, פרותר/תמרון/פרודקס           

 

וון יכ, ימים 5-4פעמים ברציפות בהפרש זמן של  4-3יש לטפל  ,כאשר הנגיעות בתריפס גדולה

 משוםחשוב לרסס גם את הקרקע . דתשמשך הדור של התריפס קצר ויש חפיפת דורות מתמ

עוברים למשטר  ,תפוחתיה יאחר שרמת האוכלוסל .הב ותשחלק מדרגות התריפס נמצא

 .בהתאם לנגיעות ,ימים 10-7-אחת לריסוסים של 



 

בין ( אלטרנציה)כדי לשמור ככל שניתן על יעילות תכשירי ההדברה חובה לבצע תחלופה 

תכשירים השונים מותנה ברישוי לגידול ובהקפדה על השימוש ב. התכשירים מהקבוצות השונות

 .וית התכשיר בטרם השימושוכל מקרה יש לעיין בתב. ימי ההמתנה לקטיף

 

נקווה ו, זנים אלה נבחנים במבחני הזנים. TSWV -גם ל ותמת מגמה לזנים בעלי עמידיקיבטיפוח 

 .מערך ההדברהלו מתאימים ויהוו תוספת ימצאשי


