
 התמר בעמקי הצפוןפרי ממשק ריסוסים להדברת מזיקי 

 חוות עדן, מו"פ עמק המעיינות -יעקב נקש, יערה ליבנה, עמי לנדאו ציון דקו, 

 המכון להנדסה חקלאית - אברהם גמליאל

 צמח נסיונות -רחלי בן צבי 

 

 תקציר 

בעת"ק לצורך טיפול. בשלושה נבדק השימוש במלכודות פרומון לעש התמר הקטן כדי לסמן הופעת נגיעות 

ק, הוצבו מלכודות פרומון לעת"ק. נצפה גל "שיש להם היסטוריה של נגיעות בעת, המעיינותמטעים בעמק 

הלכידות במלכודות לבין הופעת נגיעות גל לא נמצא מתאם כלשהו בין  של לכידות מוקדם בעונה אך

לא נצפו  ,יסטוריה של נגיעות בעת"קי, שאין להם הבאשכולות. בשני מטעים נוספים שנבדקו בעמה"

לכידות משמעותיות במלכודות לאורך כל העונה. נבחנה יעילות ריסוס בקרטה מקס ברובים לפני הגדיד על 

. בהיעדר נגיעות בביקורת לא ניתן היה להבחין מג'הולצמצום הנגיעות בהחמצה ובאספרגילוס בגדיד בזן 

יום לפני  75שאריות קרטה בפרי גם כאשר הריסוס בוצע בהשפעה חיובית של הריסוס. כנגד זה נמצאו 

השפעה . הובחנה במג'הול צמצום החמצות ואספרגילוס בגדידריסוסים חוזרים בגרין אפ' לנבחנו הגדיד. 

 יתה מובהקת בד"כ. ילא ה היא ךבכיוון זה, א

 

 מבוא

שפעיל בכל אזורי הגידול של התמרים בארץ. הוא מתחיל התמר עש התמר הקטן הוא אחד ממזיקי פרי 

את פעילותו עם הפריחה והיא נמשכת עד לשלב החלפת הצבע בפרי. בעמקי הצפון ובבקעה מצמצמים את 

ואת נזקה ע"י הוספת אלסיסטין )מג"ח( לאבקת התמרים בהאבקה. שיטת ההדברה הזו  האוכלוסייה

. 1%הייתה לערבב את האלסיסטין באבקה בשיעור של  פותחה לפני יותר מעשרים שנה וההמלצה אז

יעילות ההדברה בשיטה זו הייתה טובה מאד ובמשך שנים היו מעט מאד מתקפות של המזיק במטעים. 

בשנים האחרונות נראה שיעילות החומר ירדה ותכופות נזקקים המגדלים לטיפול הדברה נוסף בריסוס, 

בשלוש השנים האחרונות לא נמצאה נגיעות בעש התמר הקטן כדי להדביר את המזיק. בניסויים שנערכו 

 עםחלקה  ניסינו לאתרבטיפול הביקורת ולכן לא יכלה להיבחן יעילותם של הטיפולים השונים. השנה 

  .יראו לכידות גבוהות  השיוצבו בשלו ושמלכודות פרומון היסטוריה של נגיעות במזיק זה 

קרובות שיעורים גבוהים של החמצה ושל אספרגילוס פנימי )בחלל לעתים במג'הול הצפוני מוצאים 

תנאי מזג האוויר בתקופה שלקראת שמסביב לגרעין( או שטחי )כמעין מורסה מתחת לקליפת הפרי(. 

התאפיינה בשיעורים גבוהים של  2014הגדיד ובמהלך הגדיד משפיעים מאד על שיעורי הנגיעות. עונת 

מגדלים שונים דווחו שריסוס בקוטל חרקים כחודשיים וחצי לפני הגדיד ס. החמצה ושל נגיעות באספרגילו

 MRL-ויות הללו )וגם נגיעות בחיפושיות התסיסה( מבלי להשאיר שאריות מעבר לעצמצם חזק את הנגי

במרסס מפוח )תותח(. מגדלי העמקים  –חלק מהמגדלים יישמו את הריסוס ברובים וחלקם האירופי. 

ויות הנ"ל. הריסוס בעיתוי הנכון אכן עבר בריסוס של פחמת אשלגן לצמצום הנגיהצפוניים השתמשו בע



צמצם מאד את הנגיעות אך שינה את מראה הפרי ואת מרקמו, כך שנדחה ע"י לקוחות רבים. כתוצאה 

 מכך בקשו משווקי הפרי להפסיק את הריסוס בפחמת האשלגן. 

ולבחון את השפעתו על הנגיעויות  לפני הגדידהשנה ריסוס בקרטה מקס במועדים שונים  דוקהוחלט לב

ומועד . כמו כן הוחלט לבחון שינוי של הרכב התרסיס השונות ואת השאריות של חומרי ההדברה בגדיד

 מרקמו.על בטיפול בפחמת האשלגן, כך שיקטין את ההשפעות השליליות על מופע הפרי והריסוס 

 

 מטרות העבודה

 הנדרש באבקת התמרים כדי לקבל הדברה יעילה של עש התמר הקטן.  לבחון את ריכוז האלסיסטין .1

 חיפושיות התסיסה. בהחמצה, באספרגילוס וב מג'הולשל בגדיד נגיעות  ריסוס שיצמצםלבחון ממשק  .2

 

  שיטות וחומרים

 .   בחינת השימוש באלסיסטין למניעת נגיעות בעש התמר הקטן1

. שלוש המעיינותבעמק הירדן ובעמק  חלקותחמש ו ננבח לאיתור חלקה מתאימה לניסוי: בחירת החלקות

  עם היסטוריה של נגיעות ושתיים המוכרות כנקיות מעש תמר קטן. ןמה

אחרי כחודש  מלכודות פרומון לעש התמר הקטן.הוצבו בכל חלקה שלוש בסוף מרץ : פיזור המלכודות

שש מלכודות באחת מהחלקות  וחצי של מעקב נאספו המלכודות מכל החלקות. חודש לאחר מכן הוצבו

 של עשים.  גבוהה מאדבהם לכידה  שהייתה

: בהתאם להמלצות שהופצו ע"י סבטלנה, בוצעו ספירה והחלפת מילוי דביק אחת לשבועיים. הניטור

ל העץ לתוך דלי עבמקביל לבדיקת המלכודות בוצעה בדיקה של נגיעות על העץ, ע"י ניעור של האשכולות ש

 .ו/או חנטים עם נבירה או סימני גדיל התליהובדיקת החומר המנוער לנוכחות של זחלים 

  .   בחינת ממשק ריסוס שיצמצם נגיעות של הפרי בהחמצה, באספרגילוס ובחיפושיות התסיסה2

 בחינת ריסוס בקרטה מקס זמן ארוך לפני הגדידא. 

 )תותח( וריסוס ברובים באותם טווחי זמן לפני הגדיד.הוחלט לבחון במקביל ריסוס במרסס מפוח 

לריסוס במפוח נבחרה חלקה במירב, שבסופו של דבר לא בוצעה בה התצפית בגלל  : תובחירת החלק

 (,ניבים כבר שנים)נבחרה חלקת מג'הול בחוות עדן. העצים בוגרים ים בלריסוס ברו סיבות טכניות. 

 ומושקים במתזים.  9X9נטועים במרווח 

יום לפני  55יום לפני גדיד וריסוס  65יום לפני גדיד; ריסוס  75יום לפני גדיד; ריסוס  85: ריסוס הטיפולים

 גדיד. 

 –יום לפני הגדיד  55-ו 85בשורה. לריסוסים לטיפולי הריסוס נבחרו רצפי עצים : תצפיתבחירת העצים ל

עצים לכל אחד.  6רצפים של  –יום לפני הריסוס  65-ו 75לכל אחד ולטיפולי הריסוס  עצים 3רצפים של 

 . 1עצים(. מפת העצים בתצפית מוצגת באיור  6זוגות של עצים )סה"כ  3לביקורת נבחרו 

יום  85. במועד של 24.9.15-במועדים שנקבעו, כשמועד הגדיד נקבע ל ובוצעים : הריסוסיישום הטיפולים

לא ניתן היה לבצע את הריסוס והטיפול הזה יצא מהתצפית. כל הריסוסים ניתנו לעצים מצד לפני הגדיד 

יום לפני גדיד ניתנו מכלי גובה שנסע ממערב לשורה. ואילו  65-ו 75 יאחד בלבד. הריסוסים בטיפול

גיע )כדי להבטיח שהריסוס לא י יום לפני גדיד ניתן מכלי גובה שנסע ממזרח לשורה 55בטיפול הריסוס 

  . לעצים אחרים בתצפית(



 
 
 

 
 

 
 

 
      

   מפתח הטיפולים:  צפון    מס. עץ

15 o x x   תאריך תאריך  מהות מס. וצבע 

14 6 o x   הגדיד הריסוס הטיפול הטיפול 

13 5 x x   1 85  24.9 28.6 יום לפני גדיד 

12 4 3 x   2 75 24.9 9.7 יום לפני גדיד 

 24.9 20.7 יום לפני גדיד 65 3     2 3 11

 24.9 30.7 יום לפני גדיד 55 4     1 2 10

9 1 3 x   5 24.9   ביקורת 

8 6 2 6       

7 5 1 5       

6 4 x x       

5 x 4         

4 3 3         

3 2 x         

2 1 2         

1 x 1 x       

          

x  מנונס עץ        

פרי ללא  מג'הול 0       
 : מפת הטיפולים בתצפית הריסוס ברובים בחוות עדן1איור 

 

פירות. בכל עץ נבחרו  8: כיומיים לאחר כל ריסוס נלקחה מכל עץ דוגמה של בדיקת אחידות הריסוסים

פירות אקראיים. הפירות נמדדו  2אשכול מדרום, ממזרח, מצפון וממערב לגזע ומכל אשכול נקטפו 

במעבדות אמינולאב  והקוטר של כל אחד מהם וחושב שטח הפנים של כל הפירות בדוגמה.לקביעת האורך 

. הכמות שנמצאה חולקה בשטח פני LC-MS-ב מוצה כל הקרטה מקס מפני התמרים ונבדקה כמותו

 . סמ"ר של הקליפה 1התמר כדי לקבוע את כמות החומר שהתרבדה על 

( נלקחו 24.9.15גדיד )יום הבתאריך שנקבע כ – הדברה בפריבדיקת שאריות חומרי . I: בדיקות הפרי בגדיד

שנדגמו באותה צורה שנדגמו הפירות לבדיקת הריבוד של  ,פירות 8מכל עץ בתצפית )כולל הביקורת( 

, בצורה LC-MS-על הקליפה. הפירות נבדקו לשאריות חומרי הדברה על הפרי בבריסוס הקרטה מקס 

לפני הכניסה לגדיד המסחרי, כשברשתות  – בדיקת הנגיעות בפרי .II המקובלת לבדיקות הפרי המסחרי.

פירות  100נאסף הרבה פרי, ביצענו ניקוי רשתות בכל אחד מעצי התצפית. מהפרי שנאסף מכל עץ נלקחו 

 אקראיים לבדיקת אחוזי הנגיעות בהחמצה, באספרגילוס ובמזיקים. 

 

 ב. בחינת הרכבים שונים של תרסיס פחמת האשלגן 

ומושקים  9X9בחירת החלקה: נבחרה חלקת מג'הול בוגרת במטע טירת צבי. העצים נטועים במרוח של 

 . במתזים



פחמת  7.5%; תרסיס של 5%טיפולים, כלהלן: ביקורת; שלושה ריסוסי גרין אפ'  6הטיפולים: תוכננו 

-שמן זית ו 0.25%פחמת אשלגן,  5%(; תרסיס של 100xמשטח )טריטון  0.5%-שמן זית ו 0.5%אשלגן, 

טריטון  0.5%-"שמן פאראפין" של גרין לייף ו 0.5%פחמת אשלגן,  5%תרסיס של ; 100xטריטון  0.25%

100x 100טריטון  0.5%-"שמן פאראפין" של גרין לייף ו 0.5%פחמת אשלגן,  7.5%; תרסיס שלx . 

עצים והשניה ברוחב  7האחת ברוחב של  –: החלקה חולקה לרוחבה לשתי רצועות בחירת העצים לתצפית

שורות כל אחד, שחולקו באקראיות בין הטיפולים. מפת  4רצפים של  6עצים. בכל רצועה סומנו  6של 

 . 2הטיפולים בתצפית מוצגת באיור 
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68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  

                           

            עץ חסר             

                      ביקורת 1   

                    ריסוסים בגרין אפ' 2   

                ריסוס בפחמת אשלגן לפי הפרוטוקול 3   

              0.25%ושמן זית  5%ריסוס בפחמת אשלגן  4   

          0.25%ו"שמן פרפין" של גרין אפ'  5%ריסוס בפחמת אשלגן  5   

          0.5%ו"שמן פרפין" של גרין אפ'  7.5%ריסוס בפחמת אשלגן  6   

                           

                   עצים נדגמים מהטיפול     

 : מפת הטיפולים בטירת צבי2איור 

 

הריסוסים נתנו יושמו.  2-1, ורק טיפולים 6-3: מסיבות טכניות לא בוצעו טיפולים יישום הטיפולים

 . 10.9.15-ו 27.8.15, 13.8.15השורה בריסוס עד נגר. תאריכי הריסוס היו  במרסס רובים, משני צידי

וכלל איסוף פרי שנשר לרשתות בלבד  21.9.15-סבבי גדיד. הראשון בוצע ב 2: נעשו בדיקות  הפרי בגדיד

אחרי  וכלל איסוף של רוב הפרי שנשאר על האשכולות 27.9.15-)והיה הרבה פרי ברשתות( והשני בוצע ב

כל אחד בכל סבב גדיד. ב הראשון. מדגמי פרי נלקחו רק מעצי הדגימה בכל חזרה של הטיפולהסבב 

מהסבבים נספרו המגשים שנאספו מהעץ ונקבע מספר הפירות שצריך לקחת בצורה אקראית מכל מגש 

קים פירות. כל מדגם נבדק לנוכחות פירות נגועים בהחמצה, באספרגילוס ובמזי 100-כדי לקבל מדגם של כ

 ויות הנ"ל.וחושב האחוז של כל אחת מהנגיע

 

 



 תוצאות:

 בחינת השימוש באלסיסטין למניעת נגיעות בעש התמר הקטן: .1

כבר מהניטור הראשון נלכדו במלכודות הפרומון כמויות גדולות של עשים בשלושת המטעים עם 

נגיעות באשכולות. היסטוריית הנגיעות. הלכידות הגבוהות נמשכו במהלך החודש העוקב אל לא לוו ב

במלכודות שהונחו במטעים ללא נגיעות בעבר היו לכידות בודדות לאורך כל תקופת הבדיקה. במטע בו 

 נגיעות באשכולות. פתהנמשכו הלכידות הגבוהות ולא נצמשך המעקב אחר הנגיעות לההוספו מלכודות 

 ובחיפושיות התסיסה  .   בחינת ממשק ריסוס שיצמצם נגיעות של הפרי בהחמצה, באספרגילוס2

 א. בחינת ריסוס בקרטה מקס זמן ארוך לפני הגדיד

בבדיקות הריבוד בשני סבבי הריסוס הראשונים נמצאו תוצאות דומות בכל העצים המרוססים, ברמה 

. בסבב הריסוס השלישי נעשתה דגימת הפרי לבדיקה (3)איור  /סמ"רםגרמיקרו 0.029-0.021ממוצעת של 

. הריבוד הממוצע שנמצא בסבב השלישי היה , כאשר הפרי עוד היה רטובהריסוסכשעתיים לאחר גמר 

  ולהערכתנו מקורו בדגימה המוקדמת מדי./סמ"ר( מיקרוגרם 0.075גבוה בהרבה )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שיעורי הריבוד של קרטה מקס על הקליפה בטיפולים השונים. :3איור 
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 מועד ריסוס לפני גדיד



 :בדיקות הפרי בגדיד

I.  חומרי הדברה בפריבדיקת שאריות  

בכל עצי הביקורת לא נמצאו שאריות קרטה מקס בכלל ובכל טיפולי הריסוס נמצאו שאריות ברמה 

 (.4ח"מ בממוצע )איור  0.02-כדומה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאריות קרטה מקס על הפרי בגדיד בטיפולים השונים.: 4איור 
 

II. בדיקת הנגיעות בפרי  

ולא נבדלו משיעורי הנגיעות בטיפולי הריסוס.  1.5%שיעורי ההחמצה והמזיקים בביקורת היו נמוכים מ 

יום לפני  75בטיפול . שיעור הנגיעות באספרגילוס 3%שיעורי הנגיעות באספרגילוס בביקורת לא עלו על 

 (.5מובהק )איור אך לא ב, גדיד היה נמוך יותר

 בגדיד בפרי מהטיפולים השונים.שיעורי הנגיעות  :5איור 



  ב. בחינת הרכבים שונים של תרסיס פחמת האשלגן

שונים של תרסיס פחמת האשלגן. בתצפית של ריסוס הגרין ההרכבים הכאמור לעיל לא בוצע החלק של 

אפ' נמצאה בביקורת נגיעות נמוכה בכל אחד מסוגי הנגיעויות בשני סבבי הגדיד. שיעורי הנגיעות בהחמצה 

אך בשום  ,בשני סבבי הגדידמאלה של הביקורת היו נמוכים במקצת בטיפול הריסוסים ובאספרגילוס 

 (. 6,7מקרה לא נמצאה מובהקות של ההפרש )איורים 

 
 בשני הטיפולים בסבב הגדיד הראשון  ה: שיעורי הנגיעות השונ6איור 

 

 
 : שיעורי הנגיעות השונה בשני הטיפולים בסבב הגדיד השני7איור 
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 מסקנות ודיון

 .   בחינת השימוש באלסיסטין למניעת נגיעות בעש התמר הקטן1

הלכידות במלכודות תאמו את ההיסטוריה של המטע. לכידות המסמנות גל של עת"ק נצפו רק במטעים 

שהיתה להם היסטוריה של נגיעות בעת"ק. עם זאת, לא היה מתאם בין הלכידות לבין הופעת נגיעות 

של שבועיים וגם לא באיחור של חודש וחודש וחצי. למעשה לא נצפתה  באשכולות לא במקביל, לא באיחור

נגיעות באשכולות במטע בו המשכנו את התצפית עוד כחודש. למרות זאת רוססו האשכולות בדורסן עם 

 אלסיסטין בשל הופעת נגיעות באשכולות של זן אחר )אמרי( באותו מטע. 

וק שלהם כולל אלסיסטין באבקה( כבר שנה רביעית בהעדר נגיעות באשכולות )במטעים שפרוטוקול האיב

מרססים נגד העת"ק גם בהעדר נגיעות ברמת הסף נראה שלא כדאי להמשיך את ובמצב בו המגדלים 

 הניסוי הזה. 

 .   בחינת ממשק ריסוס שיצמצם נגיעות של הפרי בהחמצה, באספרגילוס ובחיפושיות התסיסה 2

 לפני הגדידא. בחינת ריסוס בקרטה מקס זמן ארוך 

 כאמור לעיל, הריסוס במפוח לא בוצע העונה. התוצאות מתייחסות רק לריסוס במרסס רובים.

הריסוס בוצע בהתאם לפרטים שקיבלנו מהמגדלים שהמליצו עליו. יישום הריסוס היה : יישום הריסוס

אחיד, כפי שמצביעות תוצאות בדיקת הריבוד של החומר על הפירות, אך איננו יודעים מה אמור היה 

להיות הריבוד ביישום נכון, מאחר שלא הצלחנו לקבל מאף אחד מהמגדלים שממליצים על שיטת הטיפול 

 ם כאלה. הזו פרטי

יום  75בצורת היישום שנקטנו נמצאו שאריות של קרטה מקס גם בריסוס : שאריות חוה"ד בפרי בגדיד

יום לפני גדיד היתה רמת השאריות דומה לזו שנמצאה בריסוס של  55-ו 65 שניתנו לפני גדיד. בריסוסים

מסקנו לגבי הסיכוי למציאת יום לפני גדיד חסר מאד לשם הסקת  85יום לפני גדיד. הטיפול של ריסוס  75

ריסוסי מפוח, שביישום כזה שאריות קרטה בפרי במרחק גדול יותר מהגדיד. סביר מאד, לאור נסיוננו ב

יהיו פחות שאריות, אם בכלל, גם בטווחי זמן של כחודשיים. העדר יישום ריסוס במפוח לא מאפשר לנו 

 לתת תשובה ברורה לכך. 

: שיעורי הנגיעות הנמוכים בביקורת לא מאפשרים החמצה ובאספרגילוסיעילות הטיפול בצמצום נגיעות ב

יום לפני הגדיד. חשוב  75להבחין ביעילות כזו. עם זאת מצטיירת מגמה של צמצום בעיקר בריסוס של 

 מאד לחזור על התצפית הזו גם בעונה הקרובה, כולל הריסוס במרסס מפוח )שלא בוצע השנה(. 

  תרסיס פחמת האשלגן ב. בחינת הרכבים שונים של

כאמור לעיל לא בוצעו הריסוסים בהרכבים שונים של פחמת האשלגן. בתצפית שבוצעה בריסוסי גרין אפ' 

לא אפשרה הנגיעות הנמוכה בביקורת להבחין ביעילות הריסוס. עם זאת מסתמנת מגמה, שאיננה 

  מובהקת בד"כ, של צמצום הנגיעות בטיפול.

הטיפול נראה מעניין וכדאי לחזור עליו בעונה הקרובה, אך יש צורך לשכלל את היישום ע"י מעבר למרסס 

 מפוח. אם יימצא הטיפול כיעיל הוא יהיה אפשרי רק אם יבוצע במרסס מפוח. 


