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הדברה כימית

היעילה ביותר במקרים קשים

חשש מהתפתחות עמידות כנגד התכשירים

יש לה השפעה סביבתית

חשש מרעילות לאדם ולחיות המשק

Degani et al., Phytoparasitica, 2014
Degani et al., PloS ONE, 2018
Degani et al., Plant Disease, 2019
Degani et al., Journal of Fungi, 2021



2018-19בשנים 

פתרון כימי  הושג 

הוא מבוסס על  

הגמעה בטפטפות  

בשלוחה לצמד  

שורות בשלושה  
מועדים מהזריעה

קישור למאמר המלא

mailto:https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5458256,00.html


יעילות מופחתת

ידידותית לסביבה

מגינה מפני מחלות שונות

המדביר משתנה עם הפתוגן

במעבדה

בשדה

הדברה ביולוגית

Degani and Dor., Journal of Fungi, 2021
Degani et al., Agronomy, 2021
Degani et al., Journal of Fungi, 2021
Degani et al., Biology, 2021

בעלי פעילות תבדידים3במעבדתנו זוהו 
:M. maydisמעכבת כנגד 

•T. asperelloides(T203)
•T. longibrachiatum((T7407ממקור ימי
•T. asperellum(P1 ) אנדופיט מתירס



הושג  2021-ב

פתרון ביולוגי  

הוא מבוסס על  

יישום פטריות  
Trichoderma

קישור למאמר המלא

mailto:https://www.ynet.co.il/environment-science/article/S1kHNqDOu


יחד עם יתרונות ההדברה הירוקה 
יש לקחת בחשבון שבמקרי מחלה 

.יעילותה מוגבלת, חמורים

,  כימית-הדברה משולבת ביולוגית
:  תאפשר

  הפחתה משמעותית בשימוש
בתכשירים כימיים בעלי פוטנציאל 

.  לנזק סביבתי ובריאותי

 שמירה על יעילות הטיפול
.עמידויותוצמצום רכישת 

הצעת המחקר מציאה לבחון  
.פתרון זה, לראשונה בארץ ובעולם

רציונל





יחסי הגומלין בין הפתוגנים  

מקרופמינה, פוסריום

בהשראת מחלות  והרפופורה

התייבשות בתירס ובכותנה



,  הדברה ידידותית לסביבה

,  מבוססת פטריות אנטגוניסטיות

כנגד הגורם למחלת הריקבון  

הפטרייה  , השחור בכותנה

Macrophomina phaseolina

Microsclerotia

Colonizing a soybean



הדברה ביולוגית של  

 M. maydisהפתוגן 

בתירס באמצעות  

אנדופיטים המהווים את 

המיקרוביום של התירס
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מניעה והדברה של מחלת  

ריקבון עוגת בצל הגינה הנגרמת  

Fusariumעל ידי  spp.
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