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 בגידול סוככיים הגזרמחלת צהבון 
  "מ;שה, אגף לירקותה - סילברמן דוד, נביל עומרישחר פינקוביץ, 
 משה" ,הגנת הצומח תחום -נטע מור   

 

 תקציר 
שנערך  ,מקיף מחקרמשנה.  25-בישראל לפני כ הגזרזוהתה בשטחי  הגזרמחלת צהבון 

 החיידק הוא המחלה םרוכי ג הלוע ,בשנים האחרונות
(Lso) Candidatus Liberibacter solanacearum,  המועבר על ידי פסילת הגזר

(Bactericera trigonica .)התגלתה  המחלה
 סוככיים בגידולי גם אחדות שניםלפני 

עלולה  יאהו ,ופטרוזיליהכמו סלרי  ,אחרים
 אובדן כדי עד כבדוכמותי  איכותי נזק הסבל

 ,שתילהה במועד התלוי הנזק חומרת. היבול
 במהלך השוררת טמפרטורהב, גידולה אזורב

. ועוד הפסילות של האוכלוסייה ברמת, הגידול
 עמה תמודדותהה ודרכי המחלה על פרטים

 זה. בדפון מוצגים
 

  רקע
 היא. בארץ אחרים סוככיים יבגידולו בגזרמחלת צהבון הגזר היא מחלה קשה הפוגעת 

ווקטור פסילת הגזר הומופצת על ידי  (Lso)ליבריבקטר  חיידקהנגרמת על ידי 
(Bactericera trigonica) .צמחיםעל להתפתח  ומסוגלתפונדקאית -רב היא הפסילה 

נפוצה בכל  היא. ועוד( שומר הבר ים )פטרוזיליה, גזר, סלרי,יהסוככמשפחת מרבים 
ובאזור הים התיכון  ,הנגב מרכזועד ורמת הגולן מהגליל העליון  ,אזורי הגידול בארץ

 . בכלל
 

 החיידק העברת ואופן הפסילה אורית
של  ןצבע לרוב. כולל מוטת הכנפיים ,מ"מ 4-3 שגודלו, הגזר היא חרק קטןפסילת 
תלוי  ,בהיר ירקרקלהופיע לעתים בצבע  עשויותהן  אך ,שחור הואת והבוגר ותהפסיל

 להבחנה ללא מלכודות דבק.  וקשהחמקמקה  להיפסה .(1 )תמונהבגיל ובמין הפסילה 
  

 בוגרת גזרהפסילת  .1 תמונה
 (גאנם מוראד :תחת מיקרוסקופ )צילום
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כולל ביצה  הואו ,כשלושה שבועות נמשךמחזור החיים של הפסילה בתנאי מעבדה 
 צבעהועלה, ה על בודדת על זיר )כעין שערה(כהביצה מוטלת דרגות זחל עד לבוגר.  המכו

 .הבקיעה לפני חוםול כתמתם-צהובשהופך ל ,בהיר הואלאחר ההטלה 

 

         
ב. דרגות פסילת גזר  ;שונות התפתחות בדרגות זיר על ביצים. א -פסילת הגזר  .2 תמונה

 מוראד גאנם( :)צילום תחת מיקרוסקופ צעירות בשלבי התפתחות שונים

 
לצורך הזנת . (2הן, צבען צהוב ותנועתן איטית )תמונה אף  קטנותהדרגות הצעירות 

 משך יתארךככל ש אך, לפחותשלוש שעות  ותהחיידק נדרש שלהדבקה והזנת רכישה 
 חשובאחוזי הרכישה וההדבקה.  ועלי כך -גבוהה יותר  תהא האוכלוסייה רמתו ןזמה

תקופה לטנטית  קיימת, בנוסף. החיידק את ריעבהל כדיפסילה אחת ב אף די כי לציין
כבר בחודשי החורף חודרות לשדות אוכלוסיות  שעות בין הרכישה להדבקה. 9של 

לחלקות  מגיעה)הדרגה היחידה בעלת כנפיים(. הפסילה  בוגרות הגזר פסילתנמוכות של 
בין  גשרמהוות מעין  והן ,הגידול ככל הנראה מחלקות הנזרעות מוקדם )בתחילת הקיץ(

ולה הפסילה לחדור מצמחי בר הגדלים בסמוך עלעונות הגידול המרכזיות. כמו כן, 
. כבר בחודש ינואר ניתן למצוא את פסילת הגזר בכל פשוט שומרמ במיוחד ,לחלקה

לכן ו ,טמפרטורהבההטלה והמעבר בין הדרגות תלוי  קצב. סוככייםהגידול  שדות
 פיםחורב התרבותהל יתיחס מאודיה בקצב מהיר יהאוכלוס תרבהבחורפים חמימים ת

 חודשלאמצע  סמר חודשבין אמצע ש בתקופה הה מגיעה לשיאיהאוכלוסי רמת. יםקר
 עולה למאי ממרס הזמן בפרקנמצא כי  מתמעטת באופן טבעי. האוכלוסייהבקיץ  ;מאי

באמצע החורף אחוז הפסילות  :יםחיידקב המאוכלסות פסילותה של היחסי חלקן
 את הנושאות ילותספה שכיחותובסוף חודש מאי  ,הנושאות את החיידק הוא נמוך

לא בעונה המוקדמת,  מיוחדפסילת הגזר, ב יא כל פרטל, כן אם .רבה היא החיידק
 ותהדרג הןהדרגות הצעירות )נימפות( ו הן כי לציין יש, זאת עםסכנה לגידול.  יםמהוו

 ינןאהדרגות הצעירות שמאחר  .יםת מסוגלות לרכוש ולהעביר את החיידקוהבוגר
מפיצות את החיידקים למרחקים ארוכים )לחלקות שכנות או  ינןהן א ,מעופפות

ולכן הן מפיצות את המחלה  ,לאזורים אחרים בשדה(. הנימפות נעות למרחקים קצרים
טיפול  "מקבצים".ב מופיעים הנגועים הצמחים העונה תחילתב לכןו ,לצמחים סמוכים

לצמצום התפשטות המחלה  ות יעילילה עשוי, בטרם יהפכו לבוגרות מעופפות,  ןכנגד
 .בשדה

 א ב
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 נגיעות ללאולכן השדה מתחיל נקי מהמחלה,  כשהואנובט  ,הנראה כפי, הנבט
תמדת של מקיימת נדידה שמאחר  במהלך הגידול. מחלהוא נדבק בהאך  , בחיידקים

זמן הדור של החרק הוא קצר ש פניפסילות אל תוך השדה )מהבר או משדות שכנים(, ומ
בשדה. סיכויי  מחלהעת התפשטות הילמנ ותפסילהל תדיר כנגד ופיש טנדריחסית, 

ה יותר, לכן שמירה לודג ותהנגוע ותהפסילככל שאוכלוסיית  ,ההדבקה בחיידק עולים
המחלה. פרק הזמן  תפרצותאת סיכויי ה פחיתנמוכה ת פסילות יתאוכלוסישל  רמהעל 

חודש ויותר. כ נמשךלהופעת הסימפטומים  יםחיידקב הצמחים של ההדבקהבין  לףוחה
 קצר זמן אובשדה  ותשל הפסיל התקופת הגידול המהיר לפני יםפ, גידולים שנאסךכפיל

המחלה  עםהטובה ביותר  תמודדותההש. מכאן עולה מחלהסימני  ויראלא , מכן לאחר
 .ממנה היא התחמקות

 

 אור הנזקית
  פטוטרות -ו גזר, סלרי מכ ,כים יחסיתממושבגידולים  נגרם המחלה של העיקריהנזק 

עיכוב הגידול, ל גרוםל העלול מחלהה. בגידולים אלה אשרוש פטרוזיליהו ואשרוש
. פריצת שורשונים מוגברת )בגידולי אשרוש(לו (3-4תמונות ) הצהבת עלים מואצתל

פריצה של עלים ) איבוד השלטון הקודקודיהמחלה הוא  של ביותר השכיח התסמין
(. איבוד 5-7 ותתמונ)מכשפה"  "מטאטאכ היראותל ולגזרגורם לסלרי ה ,(רבים קייםיח

 לשיווק.  כולושדה ה תליפסל גרוםאת איכות הירק ועלול ל תיפחהשלטון הקודקודי מ
 

               
 
 

; הגזר בצהבון נגועה סלרי חלקת. 3 תמונה
 הצהבה תסמיני ניכרים

 

עלי פטרוזיליה שנמצא בהם חיידק . 4תמונה 
 הצהבה תסמיניניכרים ; הליבריבקטר
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ריכוז הסוכר הפחתת  כמואיכות המוצר )בת פוגמנמצא כי המחלה  ,מעבר לנזק הישיר
בקינוב לא מושלם בגזר נשאר )הסרת העלים בתהליך האסיף(.  ומקשה על הקינובבגזר( 
עובש  המעל והוא ,העליון של האשרוש גבעול קצר שעליו נמצאים בסיסי העלים ובחלק

 . זמן לאורך חסוןא מאפשר וואינ במהירות

 

 הדברה ממשק
 וניתן, ממנההתחמקות ה היא המחלה עם ביותר היעילה ההתמודדות, לעילכפי שצוין 

 באותו אזור גאוגרפי למועדים סמוכים, יש לרכז את כל המזרעים. 1 :כלהלן לבצעה
 במידת האפשר, מומלץ. 2 ;של פסילות מחלקות של מזרעים מוקדמים נדידהכדי למנוע 

. 3 ;לפני אמצע חודש מאי יהיהף יכך שהאס הלישתהאו  העיזרה מועד אתלתכנן 
 .נםאחסללא ו ,במחלה נגיעותאשרושים עם סימני  מידיש לשווק  ןקבויר למניעת

אוכלוסיית  אתלצמצם  עשויתכשירי הדברה קוטלי חרקים  יישוםנמצא כי  ,בנוסף
יאספו יש ,סימני מחלה. בחלקותהצמחים המראים  ותכמ תופחת ךוכ ,בשדה ותהפסיל
לשקול להתחיל לרסס החל מהופעת הפסילה בשדה בעונת החורף. יש  ,מאי חודשלאחר 

מעקב מתמיד אחר  ביצוע, תוך סהחל מחודש מר כז מאמץ טיפוליםלרצורך קיים ה
 ה בעזרת מלכודות דבק צהובות. בחלק הפסילות תיאוכלוסי גודל

 תכשיריםוה הפסילה כנגד בגזר הרשומים התכשירים מרוכזים להלןש בטבלה
כיעילים  ידועים, אך אחרים מזיקים כנגד פטרוזיליהבו כרפסב ,גזרב לשימוש המורשים

בעונת  .פעילותהממוינים לפי קבוצות  התכשירים .הפסילה כנגד גםאו אחרת  זובמידה 
 בהתאם לגודל האוכלוסיה בשדה )עד כדי טיפול כל עשרה ימים(מומלץ לטפל האביב 

 בין תכשירים מקבוצות פעילות שונות. לסירוגין ולהחליף
 

 

 שורשוניםהגזר: פריצה מרובה של  צהבוןמחלת  תסמיני שעליוגזר  .5 תמונה
 ("מכשפה מטאטא") קודקודי שלטון איבודו
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 תכשירי גידול
 קבוצת גנרי שם הדברה

 פעילות

 ימי המתנה לקטיף

 שוק הערות
 יצוא מקומי

 גזר

 BIFENTHRIN , תלתן 80סיזר 

3A 

7 7  

DELTAMETHRI דסיס

N 
  אסור 14

  אסור ACRINATHRIN 21 רופאסט
, 350קוהינור 

 ק/"סמ IMIDACLOPRID A4 40 40 (100 קונפידנס
 דונם(

 טוטם 

IMIDACLOPRID 

+ 

GAMMA-

CYHALOTHRIN 3A+4A 
 ק/"סמ 75) 30 30

 דונם(

אצטאסטאר, 
 אצטאפלוס

BIFENTHRIN + 

ACETAMIPRID 
  אסור 7

  אסור SPINETORAM 5 3 סופר ספרטה

SPIROTETRAM מובנטו

AT 
23 30 30  

 כרפס
 )סלרי(

 BIFENTHRIN טלסטר

3A 
  אסור 14

DELTAMETHRI דסיס

N 
14 14  

, ביסקיה
 THIACLOPRID קליפסו

A4 
14 14  

  ACETAMIPRID 7 7 מוספילן

  SPINETORAM 5 7 7 סופר ספרטה
אגרירון, 

ביומקטין, 
ורטיגו, 

ורטימק, 
 רומקטין

ABAMECTIN 6 7 7  

 אויסקט
THIOCYCLAM 

HYDROGEN 

OXALATE 

  אסור 14 14

SPIROTETRAM מובנטו

AT 
23 7 7  
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 גאנם מוראד' פרופוד"ר אופיר בהר, פרופ' דני שטיינברג  של  םבסיוע נכתב זה דפון

נלקחו מדוח "מיזם קידום ממשק  המוצגיםחלק מהנתונים . החקלאי המחקר מנהלמ

וחובריו(.  הגר להעבדאל מאתהדברה ומניעה של קומפלקס מחלות הצהבון בגזר" )

 .באינטרנט מ"שה מאתר המיזם סיכום את להוריד יתןנלקריאה נוספת 
 

                 

 שלטוןה איבודב המתבטאים הגזר, צהבוןמחלת  תסמינישורש פטרוזיליה עם  .6 תמונה
 ("מכשפה מטאטא") קודקודיה

 

 פטרוזיליה

 תלת, טלסטר
  אסור BIFENTHRIN A3 14 סטאר

 IMIDACLOPRID קונפידור 

A4 

14 14  
, ביסקיה
  THIACLOPRID 14 14 קליפסו

מוספילן, 
  ACETAMIPRID 7 7 מפיסטו

 SPINETORAM סופר ספרטה

5 
7 7  

טרייסר 
  SPINOSAD 7 7 אולטרה

אקרימקטין, 
 ביומקטין,

 רומקטין
ABAMECTIN 6 7 7  

SPIROTETRAM מובנטו

AT 
23 7 7  
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 ;מחלת צהבון הגזרתסמיני ללא  סלרי: מימין .7 תמונה
 .יותר ומרובות דקות, קצרות הפטוטרות -הגזר  צהבון במחלת הנגוע סלרי: משמאל

 
 נה זהירות.שכל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה לנהוג מ

 גרפיקה: לובה קמנצקי*  : עדי סלוניקולשונית עריכה*  המח' להמחשה ,שה"מ הוצל"א
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