
סיכום ניסוי הדברת נמטודות עפצים בפלפל
תומר, מימון/משק משה

2014עונה סיכום מחקרים 
מ"שה, הגנת הצומח, אלוןתמר 



נמטודות הן בעלי חיים חסרי חוליות
נמטודות הן תולעים עגולות



)מורן סיטי(שרשי שתילים 

)יורם כחלון(שרשי צמח בוגר 

עפצים בשרשי  
פלפל

'ד/ח"ש1000-2000עלות טיפול עונתית בין 



מטרת הניסוי
נמטודת העפצים  בחינת יעילות הדברת 

meloidogyne incognita   בפלפל בעזרת
תכשירים לחיטוי קרקע  

"  נמטוצידים"ובשילוב 



שיטות וחומרים
קרקע נגועה בנמטודות יוצרות עפצים  , בית רשת•

:חלקות מפוצלות , ניסוי דו גורמי•

חזרות   3 -תכשירים לחיטוי קרקע  -גורם ראשי          

חזרות 3-4בין  -" נמטוצידים" -גורמים משניים          

'מ 70ערוגות באורך  9•

)'מ 4חלקת שקילה ( מטר 11אורך חזרה •



קרקע חיטויתכשירי 
להדברת נמטודות עפצים

אגרוצלון
בשוק קיים גם התכשיר קונדור

פלאדין



)אפעל(לקטילת נמטודות  אגרוצלון

Dichloropropen 92%-1,3מכיל •

דונם/ליטר 15-29: מינון•

מ לפחות"מ 0.035בחיפוי פוליאתילן בעובי •

  18מ חייבת להיות לפחות "ס 20-30בעומק  פ"הטמ•
צ  "מ

בקרקע יהפוך לגז שינוע בחללים•

מוצנע בעזרת מי השקיה•



)רימי(לקטילת נמטודות  פלדין

ולכן אין  ) מחלות ועשבים(לקטילת פגעי קרקע גם •
)ודומיו אדיגן(צורך להשלים טיפול במתאם סודיום 

Dimethyl disulphideמכיל• 95% :

'ד/'ל 40-60בין : מינון לקטילת נמטודות עפצים•

מיקרון 35בעובי  VIFחיפוי ביריעות •

מוצנע בעזרת מערכת הטפטוף ונע עם המים•

י קבלן"יישום ע•



"נמטוצידים"

קנוןביונם

זבל  
עופות

MCW-2



ביונם
פותח בישראל  •

Bacillus firmusמבוסס על חיידקי •

החיידקים פוגעים בביצים ובדרגות הזחל של  •
הנמטודות הנמצאות בקרקע

ההדברה מתמשכת על פני מספר חודשים בזכות כושר  •
הישרדות החיידקים הפעילים בקרקע

בשני יישומים' ד/ג"ק 4לטיפול •



)לוכסמבורג( זרחיתימלח אשלגן –קנון  
)2003-2006פ דרום "מו', גמלי וחוב(על בסיס עבודות קודמות 

אינו פוגע ישירות בנמטודות  •

,  הפעולה מבוססת על השראת תגובה בצמח•
שמזינים את  , שמצמצמת את יצירת תאי הענק

הנמטודות בעפצים

כך מופחתת חומרת המחלה  •

הנמטודותומוקטנת התרבות    

,  אינו מונע את חדירת הנמטודה•

אך מעכב את התפתחותה    



Phosphite
Fungicide

Phosphate
Fertilizer

H3PO3 H3PO4

• Important as source for ATP 
production and metabolism

• It is essential for: root growth, 
photosynthesis, and respiration

Phosphate products doesn’t
have fungicidal properties

Phosphite products does not
have fertilization properties 

• Active against Oomycota and 
some fungal and bacterial 

diseases

• Plants are incapable of using 
directly the phosphorus as a 

nutrient source



זבל עופות  
תחנת  , פ ערבה"מו 2009/10על בסיס עבודה משנת (

)ולוכסמבורג י'יוג, פיבוניה, מחקר גילת
הזבל מכיל רמת חנקן גבוהה: המנגנון•

התפרקות בקרקע לאמון                   

גבוהים הפיכה לאמוניה פ"וטמ PHבתנאי                   

לנמטודותאמוניה רעילה                    

קרקע בעלת מקטע חול גבוה: בערבה•

קרקע בסיסית                   

תכולת חומר אורגני נמוכה                   

זבל עופות בלתי מעובד' ד/קוב 4: מינון    



MCW-2
סיסטמי בעל טווח פעולה רחב נמטוציד•

אגן-בפיתוח חברת מכתשים•

מנגנון הפעולה טרם הוגדר, קבוצה כימית חדשה•

זחלים וביצים, פועל על בוגרים•

יישום דרך מערכת הטפטוף ולא נדרשות מערכות  •
מיוחדות או חיפוי

המואץ  לא מושפע מתופעת הפרוק •

יעיל כבר לאחר יישום אחד•

נמצא בתהליך רישוי•



הטיפולים שנבחנו

:טיפולים משניים
לפני תיחוח' ד/קוב 4–שדה אליהו , לא מעובדזבל עופות . 1

  0.05%הגמעות בריכוז  5, במהלך הגידול–לוכסמבורג, קנון. 2

הגמעות במהלך הגידול  2פעם לפני שתילה ועוד –לוכסמבורג, ביונם. 3

בכל פעם         ' ד/ג"ק 4     

4 .MCW-2 , פעם אחת לפני שתילה–מכתשים

ללא טיפול כלל–ביקורת. 5

:טיפולים ראשיים
) 'ד/'ל 40, מתמור(+ ' ד/'ל 20, אגרוצלוןערוגות  3•

)מתמורללא (' ד/'ל 60, פלאדיןערוגות  3•

)'ד/'ל 40, מתמוררק (ערוגות ביקורת  3•

אגרופלדיןביקורתפלדיןביקורתאגרוביקורתאגרופלדין



מפת הניסוי

1 
אגרו

2 
פלדין

3 
ביקורת

4 
פלדין

5 
ביקורת

6 
אגרו

7 
ביקורת

8 
אגרו

9 
פלדין

Mcw2 Mcw2

Mcw2 Mcw2

Mcw2 Mcw2 Mcw2

Mcw2

Mcw2 Mcw2 Mcw2

Mcw2



מפת הניסוי

1 
אגרו

2 
פלדין

3 
ביקורת

4 
פלדין

5 
ביקורת

6 
אגרו

7 
ביקורת

8 
אגרו

9 
פלדין

Mcw2 קנון Mcw2 קנון

קנון Mcw2 קנון Mcw2

קנון Mcw2 Mcw2 קנון Mcw2

קנון Mcw2 קנון קנון

Mcw2 קנון Mcw2 Mcw2

Mcw2 קנון קנון



מפת הניסוי

1 
אגרו

2 
פלדין

3 
ביקורת

4 
פלדין

5 
ביקורת

6 
אגרו

7 
ביקורת

8 
אגרו

9 
פלדין

Mcw2 קנון ביונם Mcw2 קנון ביונם

קנון Mcw2 ביונם ביונם קנון Mcw2 ביונם

ביונם קנון Mcw2 Mcw2 קנון Mcw2

ביונם קנון Mcw2 קנון ביונם קנון

Mcw2 קנון Mcw2 Mcw2

Mcw2 קנון ביונם ביונם קנון



מפת הניסוי
1 

אגרו
2 

פלדין
3 

ביקורת
4 

פלדין
5 

ביקורת
6 

אגרו
7 

ביקורת
8 

אגרו
9 

פלדין

Mcw2 קנון ביונם Mcw2 קנון ביונם זבל
עופות

קנון Mcw2 זבל
עופות

ביונם ביונם קנון Mcw2 ביונם

ביונם זבל
עופות

קנון Mcw2 Mcw2 קנון Mcw2

זבל
עופות

ביונם קנון Mcw2 זבל
עופות

קנון ביונם קנון

זבל
עופות

Mcw2 קנון Mcw2 זבל
עופות

Mcw2

Mcw2 קנון ביונם ביונם זבל
עופות

קנון זבל
עופות



מפת הניסוי
1 

אגרו
2 

פלדין
3 

ביקורת
4 

פלדין
5 

ביקורת
6 

אגרו
7 

ביקורת
8 

אגרו
9 

פלדין

Mcw2 קנון ביונם בקורת Mcw2 קנון ביונם זבל
עופות

בקורת

קנון Mcw2 זבל
עופות

ביונם בקורת ביונם קנון Mcw2 ביונם

ביונם בקורת בקורת זבל
עופות

קנון Mcw2 Mcw2 קנון Mcw2

זבל
עופות

ביונם קנון Mcw2 זבל
עופות

בקורת קנון ביונם קנון

בקורת זבל
עופות

Mcw2 קנון Mcw2 בקורת זבל
עופות

בקורת Mcw2

Mcw2 קנון בקורת ביונם ביונם זבל
עופות

בקורת קנון זבל
עופות



מפת הניסוי
1 

אגרו
2 

פלדין
3 

ביקורת
4 

פלדין
5 

ביקורת
6 

אגרו
7 

ביקורת
8 

אגרו
9 

פלדין

Mcw2 קנון ביונם בקורת Mcw2 קנון ביונם זבל
עופות

בקורת

קנון Mcw2 זבל
עופות

ביונם בקורת ביונם קנון Mcw2 ביונם

ביונם בקורת בקורת זבל
עופות

קנון Mcw2 Mcw2 קנון Mcw2

זבל
עופות

ביונם קנון Mcw2 זבל
עופות

בקורת קנון ביונם קנון

בקורת זבל
עופות

Mcw2 קנון Mcw2 בקורת זבל
עופות

בקורת Mcw2

Mcw2 קנון בקורת ביונם ביונם זבל
עופות

בקורת קנון זבל
עופות



:המשך–שיטות וחומרים 

 11.8.14: שתילה•
גלעד: זן•
:במשך העונה בוצעו                  
)כל הצוות(והיבול נשקל קטיפים  16•
)  תמר+ אפרים ) (צהוב/ירוק(הערכות חזותיות לצבע  3•
אינדקס עפצים  + לנוכחות נמטודות בדיקות מעבדה  3•

)להגנת הצומח השרותים, קוזדויר יבגני "ד(בשורשים 

כמקובל בטיפול משקי באזור–יתר הטיפולים •



מהלך העבודה

פעולות לפני  
שתילה

פעולות לאחר  
שתילה



ספירת אפס  
30.6.13: תאריך*

עקירת צמח ליד כל  *
עמוד הדליה  

–רמת נגיעות חזותית *
לפי אינדקס עפצים  
)0-5(בשורשים   

נגיעות גבוהה : תוצאות*
)4ממוצע (ואחידה  

תמר+מכתשים ' חב, יואל ואריק



:המשך–פעולות לפני שתילה 

לזיהוי הנמטודה) יבגני(נשלחה דוגמה למעבדה –2.7.13•
מתאם סודיום  ' ד/'ל 20 - סניטציה •
בטפטוף  ) אפעל, מתמור(     
חריש, פינוי הצמחים–5.7.13•
פיזור זבל עופות–8.7.13•
)בחלקות הטיפול(לפני תיחוח        



:המשך–פעולות לפני שתילה 

תיחוח–8.7.13•
•9.7.13–
סימון החלקה      

יישום ברזים ראשיים   

)אפעל( מושיק

אפרים ותמר



:המשך–פעולות לפני שתילה 
פרישת פוליאתילן– 10.7.13•

ימים יישום 5אחרי – 14.7.13•
מתאם סודיום' ד/'ל 40    

פלדיןלהוציא ערוגות שיקבלו     

אגרוצלוןיישום – 22.7.14•

פלדיןיישום – 23.7.14•

הסרת פוליאתילן–4.8.14•
)ימים 25חימום קרקע (    



פעולות לפני שתילה ואחרי הסרת פוליאתילן

:נמטוצידיםהכנת צנרת להחדרת 
ויואל מכתשים לוכסמבורג, אבידע

סימון החלקות



שנתנו לפני שתילה ואחריה נמטוצידים

•MCW-2 -  1.8.13בתאריך  

לפני שתילהימים     10

פעם אחת בלבד

 5.8.13בתאריך –ביונם•

לפני שתילה  ימים  5    

:לאחר שתילה ושני יישומים

)חדשים 3אחרי ( 5.11.13

)חדשים 6אחרי ( 5.2.14



יישום קנון רק אחרי שתילה

יישום ראשון בהגמעה שבועיים לאחר השתילה  •
0.05%בריכוז ) 25.8.14(

יישומים נוספים אחת לחמישה שבועות 4•

11.8.13שתילה בתאריך              



ימים אחרי שתילה 5



ימים אחרי שתילה 10



בתהליך צימוח



תוצאות ודיון



תוצאות של יבול מצטבר
חיטוי  (לא ראינו אינטראקציה בין הטיפול הראשי •

לכן בגרף הבא ) הנמטוצידים(לטיפולי המשנה ) קרקע
מוצגות רק התוצאות של הטיפול הראשי



) צמחים לדונם 2750לפי (דונם /יבול מצטבר טון

A

B

B



תאריך קטיף אגרוצלון ביקורת פלדין
11/17/2013 1.2 A 1.2 A 1.5 A
11/27/2013 2.2 A 2.1 A 2.5 A
12/18/2013 3.4 A 3.4 A 3.7 A
1/1/2014 3.6 A 3.6 A 3.9 A
1/16/2014 3.9 A 3.8 A 4.2 A
1/28/2014 4.2 A 4.0 A 4.6 A
2/17/2014 5.0 AB 4.6 B 5.4 A
3/3/2014 5.6 A 4.9 B 5.8 A
3/19/2014 6.6 A 5.6 B 6.9 A
3/30/2014 7.4 A 6.2 B 7.6 A
4/8/2014 8.0 A 6.6 B 8.1 A
4/22/2014 9.4 A 7.7 B 9.3 A
5/5/2014 10.3 A 8.2 B 10.3 A
5/18/2014 10.7 A 8.4 B 10.6 A
5/26/2014 11.1 A 8.7 B 11.0 A
6/8/2014 12.0 A 9.4 B 12.0 A

 5%אותיות שונות בשורה מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 



) נמטוצידים(כ יבול של טיפולי המשנה "סה

זבל עופות A 11.5654273

ביונם A 11.5548403

ביקורת A 11.0241259

קנון A 11.0219663

MCW -2 A 10.7571903

אין הבדל מובהק בין היבולים של הטיפולים המשניים בכל חלקות הניסוי



לגורם הראשי )0-10(ירוק /הערכה חזותית לצבע צהוב

טיפול לדצמבר 5 לינואר 28
ביקורת A 4.5 6.0
אגרוצלון B 0.7 1.45

פלדין B 0.45 1.0

טיפול לדצמבר 5 לינואר 28
קנון A 2.2 3.1

ביקורת A 2.1 3.0
ביונם A 1.9 3.0

זבל עופות A 1.7 2.7
Mcw2 A 1.4 2.3

לגורמים המשניים) 0-10(ירוק /הערכה חזותית לצבע צהוב





בשלושה מועדי דיגום של ) 0-5(אינדקס עפצים  
מ"ס 0-20שורשים בעומק 

A

B B

A

B

B

A

B

C



:תוצאות ודיון
נמצאו  ) ואגרוצלון פלדין(התכשירים לחיטוי קרקע •

יעילים בהדברת הנמטודה יוצרת העפצים  

בתחילת העונה  ) MCW-2, ביונם( נמטוצידיםהוספת •
ובמהלכה לא תרמה ליעילות ההדברה

במהלך העונה  ) קנון(הוספת מלחי זרחן •

וזבל עופות בתחילת העונה      

לא תרמו ליעילות ההדברה   



חודשים   4לנגיעות בנמטודות הופיעו  ראשוניםסימפטומים 
)נדידה של זחלי נמטודות למעלה(לאחר השתילה 



המשך -תוצאות ודיון 
עוצמת הסימפטומים הראשונים בביקורת וכן במהלך העונה  •

הייתה גבוהה מאוד בהשוואה לטיפולי החיטוי

עוצמת הסימפטומים התמתנה  : תופעה שאפיינה את העונה•
תנאי מזג האוויר אפשרו צימוח  . באביב בכל הטיפולים

וגטטיבי נמרץ וירוק עם חידוש שורשים

חיות בקרקע ירדה  הרמת הנמטודות •

אך אינדקס העפצים  , )?תמותה טבעית(    

המשיך לעלות    

עם התחממות הקרקע, בתחילת הקיץ•

שב ועלה גם מספר הנמטודות החיות בקרקע       

     



המשך -תוצאות ודיון 
לא  הגבוהה של נמטודות בחלקות הביקורת הרמה •

למרות החשש  , מנעה התפתחות לגובה והנבת פרות
ניתן אולי  . מפיגור והחלשת הצמח עוד בתחילת העונה

,  דשן, מים(ליחס זאת לטיפול המשקי המיטבי 
עוצמות  , נוחות ויציבות פ"טמ(למזג האוויר , )צ"הגה
).  אור





המשך -תוצאות ודיון 
,לביקורתהחיטוי בהשוואה בטיפולי , יבולתוספת •

אמצעבתקופה שבין הצטברה טון לדונם  2-2.5   

).  חודשי קטיף 4(לאמצע יוני פברואר    

תוספת  ', ד/ח"ש 3.5בהנחת מחיר ממוצע לעונה זו של 
.  'ד/7000₪ההכנסה הצפויה היא לפחות 

ההוצאות בגין החיטוי כפי     

.'ד/1500₪שתואר הן עד    



פעילויות נוספות שנבחנו בעונה  

  פלדיןי יישום התכשיר "בחינת יעילות הקטילה ע•
לכל רוחב הערוגה בסיכותוהחדרתו 

רימיי חברת "בבקעה עעבודה שבוצעה •

בהשוואה   פלדין' ד/'ל 60, 40המינונים שנבדקו •
ברומידלמתיל 



כולל חיפוי בפלסטיק, כלי להצנעת חומרי חיטוי



,  התפתחות תסמיני נגיעות פלפל בנמטודות
"סיכות"בעקבות חיטוי קרקע באמצעות הזרקה ב

2013-2014נתיב הגדוד 
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ביקורת
מתיל ברומיד

דונם/ליטר  40פלדין 
דונם/ליטר 60פלדין 



או מורכבים) סבילים" (עמידים"זנים 



...בעתיד
?  האם לחזור ולגדל במצעים מנותקים•

?  )בעיה של עלויות(טוף במכלים •

?)קוקוס(מצעים חדשים •

יש התכנות כלכלית  . בחינת גידול פלפל בדליים•
לתשתית כזו בהנחה שחוסכים הוצאות טיפול כנגד  

'  ד/1000-2000₪נמטודות לפני כל עונה בעלות של בין 



...בעתיד
יש  . על יריעות חוסמות קומפוסטגידול בתעלות •

לבחון את הרעיון בתנאי בקעת הירדן





...בעתיד

באמצע העונהביישום  נמטוצידיםבחינת יעילות •

)בי-ביו(בחינת יעילות תכשירים חדשים •

חלק ממיזם ארצי להתמודדות עם הבעיה בהנחית  •
אברהם גמליאל' ר סיגל בראון ופרופ"ד



תודות

משה ובמיוחד לזכריה ולעבד/למשק מימון•

צ"להגהשירותים , קוזדויר יבגני "לד•

וורה, צומי, אפרים, זיוה: פ בקעת הירדן"למו•

אורי, דויד: למדריכים•

ולוכסמבורגמכתשים , רימי, אפעל: לחברות•

על עזרתו   לוכסמבורגמחברת  לאבידעתודה מיוחדת     

השוטפת בכל מהלך הניסוי ולזיוה על הניתוח      

!הסטטיסטי    




