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 תקציר: 

 יותרבקיה ותלתן. נזקי הזבלית קשים שעורה, בגידולי חיטה,  בממשק בעלות זבלית הקמה היא מזיק רב שנתי בשד

 שבה אנו לומדים את הביולוגיה רביעית. זאת השנה המ"מ גשם בשנה 000קרקע וולקנית, באזורים של עד  עם חלקותב

 צפון בקעת יבנאל. בהנזקים של מזיק זה בשדות ברמת יששכר וו

נמצאו  שבועות. בבקעת יבנאל 0-1, כל מרץעד  סוף נובמברדגימות קרקע נערכו מ - ת". לימוד הפנולוגיה והנזק ב"קרחו2

של המין החדש.  קטניםזחלים באזורים ה"נגועים" בעיקר ובקרחת חדשה גדולים של זבלית הקמה רק החל מינואר זחלים 

דרנים בגודל מעט נמצאו  ארבינודולים של זבלית הקמה. או גו/באזור מולדת נמצאו בתחילת החורף רק דרנים קטנים 

בנוסף, במורדות גבעת המורה, . ניסוי, עיטוי זרעים( –ומעט תמותה )תכשירי הדברה? בדגימות של זבלית הקמה בינוני 

רמת יששכר ובסירין החל מסוף דצמבר נרשמה נגיעות בזחלים גדולים ונזק משמעותי, שהביא לזריעות "מילואים". 

 הקודם " בגידולחורפית תנרשמה באמצע מרץ, כמו גם ב"קרחניות באתרים אלה מפטריות אנטומופתוגתמותה כשה

קיקיון ב(, 1022לעומת זאת דיגום מ"קרחת אביבית" )מללי  .משמעותי ראה נזקלא נ 1021 -, כשבחיטה ב(1022 תלתן)

 , לא העלה דבר.1021חמניות בו

, שנאספו במהלך המעקב הפנולוגי מכל מדגם 0-1ם, פרטי 20עד נמדדו  עקרונית, –. אפיון אנטומי של דרגות הדרן 1 

 .ודרגתל , גם שוייךבחלקות הנגועות. כל דרן הוגדר למין ועפ"י מדד רוחב קופסית הראש

 לות זחלי המזיק באמצעותהעדר פיטוטוקסיות עקב פעיהמידע באשר לבאימות  – ניםהדרשל  בדיקת פיטוטוקסיות. 3

נרשמה נביטה זחלים גדולים למדגם(, ללא זחלים,  3-0ות בקרקע מאולחת קשה )חזר 3 -הנבטת חיטה ותלתן בעציצים ב

 מלאה.

של  ת חיטהבחלקבכתמים  חזרות 0 -ניסוי ב כחודש ממציאת הפרטים הראשונים, הוצב, בדצמבר  -הדברת דרנים . 0

 ,משנים קודמות בדומה לממצאיםו. זחלים גדולים למ"ר 0נמצאו בממוצע  במשטר הגשמים והמשך הרטיבותמולדת. 

גם  .בהדברת הדרנים ותםיעילנרשמה טיפול בתכשיר זרחן אורגני )ראגבי סופר(, ובתכשיר חדשני לזחלים )אמפליגו(, לא 

 בטיפול מסחרי מהאויר בשילוב ז"א וניקוטינאויד, לא נרשמה הדברה.

 -ב קעת יבנאלביששכר וב אלף דונם ברמת 21 -חלקות, למעלה מ 55מדגם של  – . סקר חלקות באזורים הנגועים5

כמו  –רכיבים גאוגרפיים ואקלימיים כי . ממצאים מעידים והמזיק ונזקיהגורמים המעודדים  , שימש לאיפיון1020-1021

מועד הגשם האחרון בשנה תפרוסת הגשמים וו , המזיק + מעודדים225 ו גובהסביב ק, דרומי מפנה, בקרקעות משופעות

ממשק וגידול )בעל לעומת  – שנבדקו . כמו גם רכיבים אגרוטכנייםלשנה העוקבת יש לו חשיבות בהשרדות הקודמת

אשר נבדלו , (המרעכ שימושזיבול וגידול לשחת/תחמיץ לעומת גדול לגרעינים, שלחין, מעובד בהשוואה ל"אפס עיבוד", 

  בחלקות נגועות ולא נגועות.
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  :מבוא

בחומר אורגני או דרגות הצעירות מתפתחות הן שבמרבית ניםמי 30,000 -, מונה כScarabidaeשפחת הזבלתיים  מ

הבוגרים  –פרחיות . 1 -ו ניזונים מצואת בע"ח. דרניםהבוגרים וה –זבליות . 2: קבוצות עקריותשתי זו  במשפחה בקרקע.

 De) ,Asiopertha (Phyllopertha) nazarena, זבלית הקמה רקבובית.משורשים ומים דרנניזונים מעלים ומפרחים, ה

Marseul, 1878 ), המשפחה  -השייכת לתתRutelinae (פרחיות), שעורה, בגידולי חיטה, הפוגע א מזיק רב שנתי יה

, מלביא וסירין שבצפון, דרך רמות יששכר, שיפולי גבעת המורה מ"מ גשם בשנה 000 עד, בממשק בעל בקיה ותלתן

ספקת , המבינוניתוולקנית בקרקע , המנוקזות היטבחלקות נראה שמוקדי נגיעות רב שנתיים נמצאים יותר בורמות מנשה. 

. לאור העליה שיבוש בעשבים באביבלליבול ו 20-25% -נזק של כ מדובר עלבחלקות נגועות מקובל כי  קיץ.המעבר תווך ל

 , 1021 -בשיעור החלקות הנגועות והיקף השטח, להערכתנו באופן כללי ב 1020 -שנרשמה מ

ק"ג ליום  20 -מהמנה מורכב ממזון גס )כ 35% -בשנה, בחשבון גס, כש ות בעמקאלף פר 15 -להזנת כאם  -

 אלף טון ח"י.  32 -לפרה(, יש צורך בכ

לספק את צרכי  אלף ד' 32 -הרי נדרשים לצורך כך כ קג"ד ח"י,  2,000ובהנחה, שיבול מספוא ממוצע עומד על  -

 הרפתות. 

 21.5%אלף ד', וכששיעור נזקיה עמד על  30 -, כמהחלקות בעמק 35% -נוכחות זבלית הקמה נרשמה בכ -

 טון ח"י לשנה,  3,750 -(, אזי היקפו נאמד בכX 21.5% 2000קג"ד =  215)כלומר 

 לשנה. ₪מליון  1.8 -מדובר על אובדן של כלטון,  ₪ 750בערך נוכחי של  -

. ממצאי המחקר (קופסית הראשהנבדלים עפ"י גודל  –ן )דר דרגות זחל 3שנים. לזיבל  1-3מחזור חיי הזיבל נמשך 

, ואף בהעדר רקבובית ושורשי צמחים -חומר אורגני מ יםמתחילת החורף וניזונ פעילים מעלים כי דרנים גדולים וקטנים

אכילת השורשים גורמת כאשר צפיפות הדרנים גבוהה במהלך החורף ניתן גם למצוא דרנים בינוניים. . גידול תרבותי

אשר ניתן לבצע בהן זריעה  ,בשדות הנגועים כתוצאה מכך נוצרות "קרחות"והצעירים ם להתנוונות מהירה של הצמחי

כדי שתיווצר "קרחת" בזמן  מהמחקר עלה כימהיבול המקובל בחיטה ואף בתלתן.  70% -מחודשת שצפויה להניב כ

דרנים  200 ( אוס"מ 10x10x10של  לדגימת קרקע 20דרנים קטנים למ"ר ) 150נביטת החיטה נדרשת צפיפות של 

לדגימת קרקע(. "קרחות" מעונת גידול קודמת לא בהכרח יתבטאו בשנה העוקבת בשל פחיתה בריכוז  0גדולים למ"ר )

 .(ועוד, מועד זריעה פטריות אנטומופתוגניות, עיבודיםתנאי אקלים,  – )השרדות נמוכה הדרנים

בראשית הקיץ לעומק שניה יורד -רגה ראשונהבדהדרן , תלוי במזון שעמד לרשותו, ושנה הראשונה להתפתחותתום הב

פעילות התרדמה מתחדשת שעם תום נראה . מהחומר האורגניבסתיו הבא הוא עולה שוב וניזון   הקרקע ונכנס לתרדמה.

מ"מ מביאים לעומק הרטבה  3מ"מ גשם, כשמקובל כי כל  200 -)לאחר כ ס"מ 50-30עומד על הרטבה  שכעומק  ,הדרנים

 שלישית-בשנה השנייה .(תלוי במועד הזריעה) הבקיה והתלתןהשעורה, את החיטה, גם יט המנב ,ס"מ( 2של 

 1-3ת מגיחות מהקרקע במאי והן פעילות וס"מ ומתגלם. החיפושי 70-00הדרן באביב לעומק של יורד  ,להתפתחותו

התאימה עצמה ית היות והזבל. הדרניםהתפתחו  םבשדות בה ,קרקעהבסדקי  מתרחשותשבועות. ההזדווגות וההטלה 

פעילותה )יציאה  חידוש, שורשים ורקבובית -גני רחומר או ע"גה תהזנב רב פונדקאית בהיותה - לסביבה המשתנה

מחזור ש נראה . מכאןגידולעונות העמוק בקרקע בין  שהייהו ר מילוי אוגר המים בשכבה העליונהלאחרק  ,מתרדמת הקיץ(

למעט העלאת מרעה, אשר נמצא . הלהפחתת מוגבלים ביעילותם ,החרבה המקובלים בפלחה ,זרעים ועיבודים מכאניים

 החושף קשר בין זבלית הקמה לנוכחות בקר, מחייב בדיקה ביולוגית מעמיקה יותר. ,זהבמתאם לפגיעת המזיק. מידע 

גם ש Sericinaeהמשפחה -מתת Paratriodonta olivieri  (Blanchard, 1850)זבלית ל שמין נוסף  מצאנו 1003שנת ב

מגיחים בתחילת אפריל, כחודש מוקדם  ובוגריו לערך מזיבל הקמה 3המין החדש קטן פי . בקעת יבנאלל"קרחות" ב םגור

  זיבל הקמה.מיותר 
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 : מטרות המחקר

 , "קרחות"ב הפנולוגיה לימודהמשך . 2

 תוך זיהוי ואפיון אנטומי של מין הדרן ודרגת התפתחותו.. 1

 ימית נגד דרנים בהתחלת העונה.בחינת יעילות הדברה כ .3

 .סקר חלקות באזורים הנגועים לאיפיון גאוגרפי, אקלימי, עתי, אגרוטכני וכלכלי. 0

 :חומרים ושיטות

 בקעת יבנאל. צפון בשדות חיטה וקטניות באזור רמת יששכר ו תבצעההמחקר 

 .ס"מ 10x10x10בגודל  תהדגימת קרקע הי

 לימוד הפנולוגיה ב"קרחות". 2

-שבועות. הדגימות בוצעו ב 1-0, כל מרץעד  מנובמברקרקע לקביעת רמת האוכלוסייה והרכבה נערכו ב"קרחות"  דגימות

, שדות תלתן של תלתן של מושב מולדתוחיטה  ותבבקעת יבנאל, שדלביא קבוץ ותלתן של שמיר ו ות חיטה: שדמשקים 0

וכן  מושב מולדתשל  בחלקת חיטה" 1022תלתן  - נדגמו "קרחות מרץ. בשדות חיטה בשיפולי גבעת המורהואל"צ שיטה 

 ." בחלקות קיקיון וחמניות באל"צ שיטה1022מללי  –"קרחות 

דוגמאות קרקע מחלקות תלתן של אל"צ שיטה שהיו נגועות קשה, הועברו לעציצים במעבדה ללא זחלים, אשר נזרעו 

 חזרות בכל גידול, לבחינת פיטוטקסיות של הדרנים. 3בתלתן ובחיטה, 

 אפיון אנטומי של דרגות הדרן. 1

נאספו חיים . דרנים המסחריהפנולוגי והגידול  מעקבה בתהליךפרטים למדגם(  20 -עד)דרנים  מדגמיהאיפיון נעשה על 

 איוררוחב קופסית הראש שלו ) מדדנוגדר למין והכל דרן מרץ.  -בפברואר , אל"צ שיטהמבקעת יבנאל בינואר, ממולדת

 Rivnay)ע"י רבנאי  שפורסמו בעברכפי של זבלית הקמה שנאספו עד כה ולנתונים האנטומיים ה השוואה לתעשנ(. 1

 .(2איור , 1944

 

 קופסית הראש של דרן של זבלית הקמה עם סימון מקום המדידה של הרוחב שלה. .1איור 
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 .1022התפלגות רוחב קופסית הראש של דרני זבלית הקמה, בקעת יבנאל,  .2איור 
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 .ות הדברה כימיתיעיל. 3

תכשירים, מקבוצות כימיות שונות, בהשוואה להיקש לא  1, ניסוי כחודש ממציאת הזחלים הראשונים, הוצב, בסוף דצמבר

 CHLORANTRANILIPROLE 200ליטר לד'(, אמפליגו ) 2.5גר' בל',  CADUSAFOS ,100ראגבי סופר ) – מטופל

סה"כ  חזרות, 0 -מ"ר, ב X 20   =15 0כל חלקה מ"ק לד'(, ס 10גר' בל',  LAMBDA CYHALOTHRIN 50גר' בל', 

 1022 -ב מעקב פנולוגי נערךשדה התלתן של מולדת שבו מזרחית לעל כרב חיטה, בשדה חיטה,  מ"ר לטיפול, 200

פעם  הנגיעות נוטרהל'/לד'.  15מ', עם דיזות אלבוז חומות, בנפח  1היישום בוצע בריסוס עם מוט ברוחב  . (3איור )

מעקב מסחרי נעשה  .JMP 5.1, ניתוח סטטיסטי בעזרת תוכנת דרגות וחיוניות –זחלים לנוכחות  נוארצע יבשבוע עד אמ

, קבוצות כימיות שונות 1 -תכשירים מ 1בשילוב ל'/לד'  20בנפח , בעקבות טיפול אוירי בפברואר בחלקות אל"צ שיטה

סמ"ק  150גר' בל', במינון  DIAZINON 150סמ"ק לד( ודיזקטול ) 250גר' בל', במינון  IMIDACLOPRID 350קונפידור )

 לד'(.

 .סקר לאפיון האזורים הנגועים. 0

נאסף מידע כללי רב שנתי על היקף הנזק בהקשר הישיר למגדלי הגד"ש ובע"ח וכן מידע פרטני בשנים  1021במהלך 

 21 -חלקות סה"כ )כ 55 -שיטה ובית אלפא(,  מ משקים )לביא, מולדת, עח"א, עח"מ, תל יוסף, אל"צ 7 -, ב1020-1021

. בסקר נבחנו (פנולוגית המינים דומים 1 –)בהנחה ש  אלף דונם(, במטרה לאפיין הגורמים המשפיעים על המזיק ונזקיו

היבטים גאוגרפיים )גובה, שיפוע, מפנה וכיו"ב(, עתיים )מועד גשם ראשון, מועד גשם אחרון, מועד עיבוד וכיו"ב(,  11

כולל סטיות , גרוטכניים )מחזור גידולים, מחזור עיבודים, זיבול, רעיה ועוד( וכלכליים. הנתוח נעשה בעזרת טבלאות צירא

, נגוע 0 –נקי   -יבול קג"ד, או בספרור, לדוגמא  -המסייעות בהצגת מתאמים בין משתנים מספריים )לכשעצמם, כגון תקן, 

 50%, ובסקר 20-25%שנתי עומד על -כששיעור השטח הנגוע הרב –ה חשוב לציין כי היקף הסקר קטן ומוט (.2 –

מהחלקות שנדגמו תועדו כ"נגועות". כשה"נקיות", מרביתן בפלחה החרבה בשכנות ל"נגועות", מקצתן בממשק שלחין ו/או 

בינוני, חלש,  –במחזור עיבודים הכולל חריש. וכשהגדרת ה"נגיעות" נעשתה ע"פ יש/אין בלבד, ללא ערכים על רמתה 

 מיני הזבלית דומים פנולוגית. 1 –גבוה. ובהנחה ש 

 

 תוצאות:

 . לימוד הפנולוגיה ב"קרחות" ואיפיון הדרנים1-2

. בבקעת יבנאל נמצאו החל מינואר 1טבלה שונים במהלך עונת הגידול מוצגים בהממצאי המעקב הפנולוגי באתרים 

כשל זבלית הקמה והקטנים של המין החדש. באזור מולדת נמצאו בקרחות בעיקר זחלים קטנים וגדולים. הגדולים הוגדרו 

בתחילת החורף רק דרנים קטנים ו/או גדולים של זבלית הקמה. ובינואר נמצאו במולדת דרנים בגודל בינוני ומעט תמותה 

דצמבר היקף ליטר/לטון זרעים, ניסוי תכשירים(. החל מסוף  2.5תצפית מסחרית, עיטוי זרעים בקורזר  -)הדברה כימית? 

נזק גדול נרשם בחלקות במורדות גבעת המורה, בסירין ובאל"צ שיטה אשר נגרם ע"י זחלים גדולים, וחייב "זריעת 

", 1022תלתן  –מילואים". תמותת זחלים אלה מפטריות אנטומופתוגניות נרשמה במרץ, כמו גם במולדת ב"קרחת 

", לא נמצאה 1022מללי  –ב"קרחת  בניטור. לעומת זאת , שנמצאו בה זחלים מתים באזורים ה"חלשים"1021בחיטה 

 נוכחות המזיק בקיקיון ובחמניות.

 . יעילות הדברה כימית.3
 .1022-21, מולדת, דצמבר ינואר בממוצע ליח' דגימה זבלית הקמה בחיטה דרני . יעילות הדברת2טבלה 

 פרוט
 לד' מינון תכשיר

 ספירת אפס
 ינואר-11 ינואר-05 דצמבר-29

 דצמבר-21

   הערות ז. גדולים הערות ז. גדולים הערות ז. גדולים ז. גדולים -טיפולים 

ל' 2.5 ראגבי 1  4.0 3.0 
 

3.5 
 

2.8 
  

 3.3 בינוני 2 1.8 מת 2 3.3 4.0 סמ"ק 10 אמפליגו 2
  

 היקש 3
 

4.0 3.5 
 

 מת2 5.0 בינוני 2 2.5
2 

 קטן

    טטי טיקה
  

 אין הבדל
 

 אין הבדל
 

 בדלאין ה
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סמ"ק לד( ודיזקטול  250גר' בל', במינון  IMIDACLOPRID 350מהאויר בקונפידור )בתחילת ינואר טיפול מסחרי 

(DIAZINON 150  לא הביא להדברת הזחלים בחלקות אל"צ שיטה. 150גר' בל', במינון ,)'סמ"ק לד 

הקרקע עצמה  -, בשל מורכבות המערכת כך, בדומה למידע שנאסף בשנים האחרונות, יעילות ההדברה הכימית מוגבלת

 והעדר מידע מה קורה בה לתכשיר, והטמפ' הנמוכות, המאיטות קצב הפעילות של צמחים וחרקים כאחד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1022ניסוי הדברת זיבל הקמה בחיטה, מולדת, דצמבר  .3איור 

 .סקר לאפיון האזורים הנגועים. 0

שומרת על רטיבות לאורך זמן הגשמים  תפרוסת ים, נראה כי בעקבות שנה בה עונתבהסתכלות על המדדים האקלימי

מעונות בהן החורף  יותר תנאים ההולמים אורח חיי הזבלית, השרדותה לשנה העוקבת טובהאפריל, , במסתיימת מאוחר

 ., עם הפסקות גדולות בין מנות הגשםבפברואר נגמראשר  שחון,

  – מבחינה אגרוטכנית לנקיות ,חלקות "נגועות" הבדלים ביןבסקר  ונמצאבנוסף, 

, למעט ארוע רובם ככולם בחלקות בעל, לא נמצאה נגיעות בחלקות שלחיןנראה שמוקדי נגיעות רב שנתיים נמצאים  -

 , בחלקת בעל שהוסבה לגידול אבטיח מללי מושקה.1022 -בודד וחריג ב

  .(א 4איור ) בעיבוד משמרלחלקות , בהשוואה יותר נמוךנגועות החלקות השיעור  מעמיקבממשק של עיבוד  -

, בהשוואה לשטחים 10%, עומד על שיעור של לגידול חיטה לגרעינים בשטחים הנגועים המיועדיםהנזק היקף  -

נתון זה יכול לשמש בסיס להמלצה כי במידה ורואים פגיעה מוקדמת בחיטה, עדיף להשאיר את השדה  הנקיים.

 (.ב 4איור לגרעינים )

בחינת השפעת  לשקלל רכבות המידע של יבולי שחת/תחמיץ )הכוללים חיטה, שעורה, בקיה ותלתן( בחרנובשל מו -

 (.ג 4איור ) 1020-21מגמה אחידה בשנים בלא נמצאה לחיטה בלבד, אשר  העיבוד על יבול הגרעינים
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המינים ליבול הגרעינים  1בין הנזק של המינים לבין עומק העיבוד,)א(,  1עוצמת הקשר )מתאם( בין הנזק של  .4איור 

 .1020-21  -)ב( ובין יבול הגרעינים לעיבוד )ג(, סקר זבליות 

 

יותר חלקות "נגועות" במחזור של  25-15%) אופן עקבי תורמת להתפתחות המזיקנמצאה כהרעייה  -

כשהזיבול  זחלים הצעירים.השרדות הנראה כי גושי הזבל משמשים כמכסות טובים ל (.א 5איור , מרעה

 .(ב, ג 5איור ת )ועקבי ןאינ יולכשעצמו השפעות

 

 

 

 

 

 

 

 

המינים לזיבול )ב( ובין יבול  1 -המינים לרעייה )א(, בין הנגיעות ב 1 -עוצמת הקשר )מתאם( בין הנגיעות ב .5איור 

 .1020-21  -הגרעינים לזיבול )ג(, סקר זבליות 

 

  -החלקות ה"נגועות"  מבחינה גאוגרפיתו

  ,( א 1 ומשופעות )איור וקזות היטבמנ -

 (, ב, ג 1 , איור+, מפנה דרומי225יותר )עד קו גובה  ותחמ -

 קיץ.המעבר ל ספקת תווךרדודה, המ-קרקע בינוניתה -

 

  

 

 

 

 

 

 

 המינים לכיוון המדרון )ב( 1 -המינים לשיפוע המדרון )א(, בין הנגיעות ב 1 -עוצמת הקשר )מתאם( בין הנגיעות ב .6איור 

 .1020-21  -ובין היבול לגרעינים למפנה )ג(, סקר זבליות 
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 :דיון ומ קנות

ת שאנחנו לומדים את הביולוגיה והנזקים של זבלית הקמה. נראה שבשנים האחרונות יש מגמת עלייה רביעיזאת השנה ה

וואה לשיעור הנזק , בהש50% -שאומדן הפגיעה בהן עמד על כהיו חלקות  1021 -, כשבמזיק זההמינים של  1בנזקי 

 . 20-25%בהיקף של המקובל 

שבתחילת העונה יש רק דרנים קטנים או גדולים של  יםמראמאמתות הממצאים משנים קודמות, ה 1021 -ב התצפיות

. לכן, כנראה מחזור רק מהחלק השני של העונההשנה מצאנו בשדה דרנים בינוניים של זבלית הקמה גם זבלית הקמה. 

 הזבלית נמשך שנתיים והדרן הראשון והשני מתפתחים בשנה הראשונה.של   רגילהחיים ה

 כלומר, .נגרמו מדרנים גדולים "קרחות"מראות שרוב הבדומה לממצאים מהשנים האחרונות,  ,1021 -בהתצפיות כמו כן, 

ם קטנים דרני 100אתר עם ב  -א דוגמ"תחשיב" ל. "קרחת"דרנים קטנים ברמה שלא גרמה להיו באתר זה בשנה קודמת 

 ,דרנים גדולים למ"ר 200 נוכחות שללשנה העוקבת ב מביאה, 50%השרדות של , "קרחת"שאינם גורמים ל ,למ"ר

מעודדים הישרדות טובה של הדרנים בשנה הראשונה המה הם התנאים  טרם הובהרו . "קרחת"ל הגורמים

רים באתר אטרקטיבי עם תנאי התבססות של הבוגממהגירה ו נגרמתחדשות  "קרחות"האם הופעת ו ?להתפתחותם

 ?יותר הישרדות טובים

(. 2)טבלה רוחב קופסית הראש שימש להגדרת גיל הדרנים ומינם, ע"פ האתר ומועד הופעתם של  ימדד האנטומה

שני בתנאי הסביבה שונה של  ההתאמאו אוכלוסיות אזוריות -תתשתי האוכלוסיות מעיד  אולי על הבדלים בין  ביןההבדל 

 Paratriodontaשל המין החדש,אנטומי האפיון וההתפתחותו אופן את  טרם למדנו פתחות הזבלית.להתהאתרים 

olivieri בתנאי יבנאל ,. 

פריצת דרך בשדה, תנאי האקלים בתחילת העונה, המשפיעים השנה בתחום ההדברה הכימית של הדרנים, לא נמצאה 

 פעילות יעילה להפחתת נזקי הזבלית. יםלא מאפשר תכשיר,-מזיק-צמח –צלעות המשולש של הנזק  3על 

 , מראיםלשנה ₪מליון  1.8 -מד על כהעו, 1021 -בהמינים  1 -מ בהיקף הנזק השנתיהעליה  בעקבותממצאי הסקר 

ובנוסף נמצא מתאם טוב לנגיעות . (1022) שהגידול נובע בין היתר כשמועד סיום עונת הגשמים מאוחר יחסית, באפריל

קרקע עם באזורים בעלי מאפיינים וולקניים, , 225במפנה דרומי, עד קו גובה +, המדרוניות הבעלבחלקות בזבלית הקמה 

מגמות אלה במדדים האגרוטכניים ראוי שתבחנה  בקיץ. העלאת מרעהבעיקר בו עמיקעיבוד מ העדר, בומנוקזת בינונית

 , לאור השונות הגדולה במדגם זה.בסקר מקיף יותר בשנים הבאות

 

 :הכרת תודה

משה מגד"ש  רנתי מגד"ש בית אלפא, ניר טלי וגדעון מגד"ש עח"מ, איתן מגד"ש עח"א, עודד וצוות אל"צ שיטה, אורון, 

 .על שיתוף הפעולה מורן מ"לוכמבורג"ו תל יוסף

 

 :רשימת  פרות
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