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 מבוא
  קרקעי על טפיל צמח הוא Cuscuta campestris)) השדות כשות•

   .ובעולם בישראל נרחבים חקלאיים באזורים לגידולים הנטפל מוחלט

  חמורים כלכליים נזקים נגרמים בהם בישראל העיקריים הגידולים•

   .ובצל גזר ,אספסת ,אבטיח ,חימצה ,עגבניות הם

  בצידי הטפיל של נרחבת להתפשטות עדים אנו האחרונות בשנים•

   .חקלאיים ובגידולים דרכים

  החקלאים בידי אין הטפיל ידי על הנגרמים הרבים הנזקים למרות•

  .זה בנגע להילחם מספקים כלים

 להדברה ההזדמנויות חלון את הגדרנו הקודמים נוימחקר בעקבות•

 .לפונדקאי התחברותה לבין נביטתה שבין לזמן הכשות של יעילה



 מטרת המחקר 

 ,ממוקד ,יעיל ,פשוט ממשק לבחון היתה זה מחקר מטרת

 גרגריים תכשירים יישום של לסביבה וידידותי סלקטיבי

  השדות כשות להדברת כפתרון תאים חלוקת מעכבי

 .ובירקות שדה בגידולי

 



קוטלי העשבים שנבחנו ומינוניהם  

 המומלצים

 (. 'ג, 5% טריפלורלין)טרפלן גרגרי . 1

   6=X  ד/ג"ק'. 

 (.גי, 0.5% איזוקסבן+2.5% טריפלורלין)  סנפשוט. 2

     X =12 ד/ג"ק'. 

 (. 'ג, 2.68% פנדימתילן) קוראל. 3

   X  =12.9 ד/ג"ק'  . 
 

 



 ניסויי מעבדה

  זרעי על העשבים קוטלי את המומלצים במינונים יישמנו•

 בצלחות בחול להנבטה והונחו סקאראפיקציה שעברו כשות

 .פטרי בצלחות לח נייר על או פטרי

 הנבט תאי בחלוקת בעיקר פוגעים התכשירים כי מצאנו•

  תוהביקור לעומת מ"ס 1-לכ התארכותו את ומגבילים

   .מ"ס 10 עד התארכו הנבטים בהם בלבד במים שטופלו

 איזוקסבן גם לטריפלורלין בנוסף המכיל סנפשוט התכשיר•

 ,חדשים תאים ביצרית ופוגע צלולוז של ביוסינטזה המונע

 של הנביטה שיעור את גם והפחית ביותר היעיל היה

 .הביקורת טיפול לעומת 30% -ב הכשות

. 



גרגרי  טרפלן  
פ"בצביולוגי בחול מבחן   

 כשות סורגום

0 0.5X X 0 0.5X X 



גרגרי על משקל נבטי סורגום טרפלןהשפעת   





 

 סנפשוט טרפלן גרגרי ביקורת



 קוראל



 קוראל

0     1/2 X X  1/4 X 



 קוראל

X 



 1/4 X  1/2 X X 

 קוראל



 ניסויי עציצים קטנים  





 טרפלן גרגרי

 ללא כשות

 ללא טרפלן
 עם כשות

 ללא טרפלן
 עם כשות

 X  טרפלן  
 עם כשות

2X  טרפלן  

 עם כשות

4X  טרפלן  



.באבטיחגרגרי טרפלן   

 ללא כשות

 ללא טרפלן
 עם כשות

 ללא טרפלן
 עם כשות

 X  טרפלן  
 עם כשות

2 X  טרפלן  



 סנפשוט

 ללא כשות

סנפשוטללא   
 עם כשות

סנפשוטללא   
 עם כשות

  ½ X סנפשוט 
 

 עם כשות

X סנפשוט 
 

 עם כשות

2X סנפשוט 
 

 עם כשות

4X סנפשוט 
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 סטומפ בניפן סנפשוט

ניסוי עציצים קטנים -בחימצההצצת כשות   
בביקורת הצצה   78% 

 גרגרי טרפלן



X ביקורת  קוראל 
  
 

פונדקאיללא  פונדקאיללא    

 חימצה חימצה





 ניסויי עציצים גדולים  





 ללא כשות
 ללא טרפלן

 עם כשות
 ללא טרפלן

 עם כשות
 עם טרפלן

 ללא כשות
 עם טרפלן

השפעת טרפלן גרגרי על כשות באבטיח בניסוי  
 העציצים הגדולים



 ללא כשות
 ללא טרפלן

ד/ג"ק 'ד/ג"ק6גרגרי   טרפלן  

 ללא כשות
 עם טרפלן

 עם כשות
 ללא טרפלן

 עם כשות
 עם טרפלן



 

המשקל הטרי של החימצה על גרגרי  טרפלןהשפעת 
 והכשות בניסוי העציצים הגדולים בבית רשת



. 

 סיכום

 את הפחיתו שנחקרו הגרגריים הדיניטרואנלינים שלושת

 :בכשות הנגיעות אחוז

 במינונים 3 פי הכשות הצצת את הפחית הסנפשוט•
 ואבטיח חימצה על כשות התפתחות ומנע X -ו ½X של

   .X2 במינון אף בפונדקאי פגע ולא ½X במינון גם

  לחלוטין מנע לא X2 במינון גם הגרגרי הטרפלן•

 החדירה בשלב נבלמה זו אך כשות של הטפלות
 .הפונדקאי לגבעול

 גם כאשר הגרגרי מהטרפלן יותר יעיל היה הקוראל•
 .הפונדקאים לשני כשות של היטפלות מנע ½X במינון



?ומה הלאה  

  נמצאו תאים חלוקת מעכבי של גרגריים תכשירי•

  התקשרותה לפני כשות בהדברת וסלקטיביים יעילים

 .ואבטיח חימצה לפונדקאים

  כן ועל הוכחה טרם שדה בתנאי הממשק יעילות •

  אלו תכשירים יישום בבחינת יתמקד המחקר המשך

  ובטיחותם שדה בניסויי 'קוראל'ה על דגש עם

 .עוקבים לגידולים

  בהדברת התכשירים יעילות גם תבחן השדה בניסויי•
  יעיל 'קוראל' התווית פי על .אחרים רעים עשבים

 ,אבוטילון ,אצבען ,דוחנית ,קוסאב ,זיפן :בהדברת

   .אווז וכף קוטב ,ירבוז
 



 תודות

  חברי ושאר עמית ,נטע ,תום ,מאור ,סיבוני משה•

 .לחקלאות בפקולטה רעים לעשבים המעבדה

 .'קוראל'ה יבוא על המלח ים ממפעלי אשרף מנחם•

  במימון ההשתתפות על הפלחה עובדי ארגון•

   .המחקר

 



!תודה על ההקשבה   

 
?שאלות   


