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 הגדרת הבעיה

      טאת בכתמים המחלה מתב. בשנים האחרונות מתפתחת תופעה של פוזריום בערבה הדרומית בבצל לבן מבצלצלים

         נוכחות הכתמים האלו פוגעת קשות במאמצי השיווק וגורמת לנזק. ורודים עד כתומים בקליפה החיצונית של הבצל

 . כספי רב למגדלים

הצלחנו לבודד את גורם המחלה ולערוך מבחן קוך עם ,  ר אברהם גמליאל"ובשיתוף פעולה עם דאשתקד 

תוצאות (. ואדום, לבן, רגיל)מחדש של גורם המחלה בכל סוגי הבצל  תוצאות חיוביות לגבי הידבקות

, לעומת זאת.  הבדלים סטטיסטיים מובהקים בנתוני היבול בחיטויי קרקע השונים הראוהניסוי לא 

הבחינה של השפעת חיטויי הקרקע השונים על רמת הנגיעות במחלת הפוזריום הצביעה על נגיעות כללית 

היו אמורים להצטיין בהעדר מכיוון שטיפולים אלו . אדיגן+ תיל ברומיד וסולרי גבוהה יותר בטיפולי מ

הבדיקות שנערכו בבצלצלים טרם הנעיצה . קיים חשש שמקור ההדבקה העיקרית היה בחומר גלם, נגיעות

הניתוח ההשוואתי של גידול במבנה הרשת  , בנוסף. בוצעו ממדגם קטן יחסית ולא העלו חשש לנגיעות

 . חלקה בשטח הפתוחאדמה מחוץ ל/העלה חשש שמקור נוסף להידבקות הוא בכניסת חול

 מטרת המחקר

אבחון מקדים לבצע . א  המטרה היא. חלקה לאור רמת נגיעות המחלה הקיימת כעת בקרקע העל אות ניסוי יתבצעה

על מנת בין חיטויי קרקע וטיפולים כימיים שונים לשלב . ב . מקיף להימצאות גורם המחלה בבצלצל טרם הנעיצה

  .למצוא      פתרונות להדברת המחלה

 מהלך המחקר ושיטות העבודה

, שורות 6שתלו יבכל ערוגה . 4.9.09 -תבצע בהנעיצת הבצלצל הלבן . בתחנת ניסיונות ערבה יערךהניסוי 

 שלושה כוללהניסוי  . מ"מ 28 - 32שתל היה  נגודל הבצלצל ש. בצלצלים למטר שורה 7ובעומד של  

חיטוי ,  ביקורת ללא חיטוי קרקע: הםהטיפולים . מטר 42אורך חזרה ,  חזרות לכל טיפול חמש, טיפולים

כל אחד מהטיפולים האלו ישולב עם טיפולים  . חיטוי קרקע סולרי בתוספת מתאם סודיוםו, קרקע סולרי

מדד לפי רמת הנגיעות יייעילות החיטוי קרקע   .השרייה של הבצלצל טרם הנעיצהכימיים שונים כולל 

 .  שנמצאת בבצל בטיפולים השונים

 אות ביניים תוצ
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