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indica  Azadirachta 
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גידול זה הוא חלק של . מטע עצי הנים בקיבוץ קטורה בערבה

במכון  ערבה  ללימודי    סלווי  אליין  ר"עבודת  המחקר  של ד

 .הסביבה

 גידול עץ הנים



 הכנת חומר הדברה על בסיס שמן הנים

 תמציות צמחים להדברת מחלות ומזיקים

.  ולערבב היטב( חומר מתחלב)ל סבון כלים "מ 0.1להוסיף , ל שמן נים בכוס"מ 3לשים (1)

 .עוזר לתמצית להידבק טוב למשטח העלההמתחלב 

 

 .ל מים ולערבב"מ 100להוסיף ( 2)

 

 .ימים  בשעות הבוקר או בערב 10מומלץ לרסס  כל  . לרסס מיד  אחרי ההכנה  המיצוי( 3)



 הכנת תמצית של עלי עץ הנים

 .לטחון  היטב  ולסנן.  ליטר מים 3גרם עלי  נים  יבשים עם   75להשרות  במשך  הלילה  (1)

 

 להגברת ההשפעה של החומרים   ( חומר מתחלב)ל של סבון כלים "מ 0.3להוסיף למיצוי  ( 2)

 .  הפעילים של המיצוי      

 

 .בערבאו הבוקר  ימים  בשעות  10מומלץ לרסס  כל  . ההכנה  המיצויאחרי  לרסס מיד  ( 3)

 

Part III: Appropriate technology Preparation of neem biopesticides at farm level. 
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 Melia azaderach))הכנת תמצית מזרעי אזדרכת מצויה 

 . ל  מים"מ 120להוסיף  אותם  לכלי המכיל , גרם של  פירות  בשלים 30לכתוש ( 1)

 .שעות בטמפרטורת החדר 12-14להשרות במשך ( 2)

 .מומלץ לרסס מיד אחרי דילול המיצוי. 1:3לסנן ולדלל את המיצוי עם מים ביחס ( 3)

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   האזדרכתייםמשפחת 

מחקרים מראים שתמציות מעץ אזדרכת מצויה משמשות בהדברת חרקים רבים בפועל כמונע אכילה וכמו  

 .כן בגדילת והתפתחות החרקים
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 הכנת חומר הדברה על בסיס  

 )coronarium Chrysanthemum)חרציות 

 .    בפריחה  וליבש  אותםלאסוף  חרציות   (1)

 .בעזרת מכתשדק לכתוש  , אחרי הייבוש(2)

 .ל  מים  פושרים"מ  100 -באבקת  החרציות   של גרם   0.4להוסיף ( 3)
 .שעות ולסנן 3במשך להשרות ( 4)
 (.להגברת היעילות)כלים טיפות של שמן שומשום או סבון  2להוסיף ( 5)

 

 

 ,  שהינם רעילים  לחרקים  (pyrethrins)) פירטרינים צמח החרצית מכיל חומרים הנקראים

 .  משמש כחומר הדברה  נגד  חרקים ומזיקים הפירטרין. הרביבוריה -טריפה  וכך מגנים עליו מפני

 

 

 

 

 

 חרצית עטורה             



 הכנת תמצית מעדשים מונבטים

עד  שהעדשים  , כוסות מים  ומשרים במקום חשוך 4-מוסיפים כוס עדשים ל( 1)

 נובטים

טוחנים את כל הנוזל ביחד עם הנבטים בבלנדר  ומסננים  להפרדת  הנוזל  ( 2)

 מהשאריות  המוצקות  של הזרעים

 .ומשקיעים  את  הייחורים 1:10לשימוש מדללים  את התמצית  במים ביחס ( 3)

 האוקסיניםלשמור  את  התמצית  במקום  חשוך  למניעת  התפרקות  ( 4)

 תמציות צמחים להשרשת ייחורים   



 )rotundus Cyperus)תמצית מגומא הפקעים 

 

 

 חום-פקעית בצבע אדום

 .שמים בבלנדר את הגומא עם השורשים והפקיעות  ומוסיפים מים  עד  לכסות  אותם( 1)

 .טוחנים ומסננים להפרדת הנוזל( 2)

ניתן לשמור את התמצית המרוכזת  . 1:3לשימוש מדללים את התמצית עם מים ביחס ( 3)

 .במקום סגור ובטמפרטורת החדר

 אצטיתחומצה -3 אינדול

 אוקסין







 

 .קליפות בננה לחתיכות קטנות ומוסיפים לסיר המכיל ליטר אחד של מים 4חותכים ( 1)

 דקות ומסננים  10מבשלים במשך ( 2)

  1:3מדללים את הנוזל  במים ביחס של ( 3)

 .לדשן פעם בשבוע עם המיצוי הזה( 4)

 

 

 
 ?ידעתם 

מגביר את הכלורופיל בעלווה ועוזר  . י חלוקת תאים"וכן גדילה ע, מפעיל את הייצור והתנועה של סוכרים ועמלנים: אשלגן

,  מעודד צמיחת שורשים חזקה. לווסת את פתיחת נקבוביות העלים כך  שהצמח יכול לעשות שימוש יותר טוב באור ובאוויר

 .ספיגת מים ומפעיל אנזימים שנלחמים במחלות

 

 

 מתכון עשיר באשלגן
 

 מתכונים ביתיים להכנת דשנים אקולוגיים



 צמחים מקבלים מים במקום המיצוי  9-צמחים מקבלים מיצוי בננה פעם בשבוע ו 9

 ?  האם שימוש במיצוי קליפות בננה משפר את הגידולים שלנו 



 דשן מקפה

 דשן מקליפות ביצים
 

 קליפות ביצים בליטר מים ולסנן 5להשרות במשך יום אחד 

 הנוזל  הוא עשיר בסידן  

 

 אשלגן ונחושת, זרחן, עשיר בחנקן

 להשרות כוס אחת קפה בליטר אחד מים במשך יום: להכנה

 

 מתכונים נוספים לדישון



 (NEEM CAKE)גפת מעץ הנים  

גופרית , (0.3-1%)מגנזיום   -0.5) ,3%)סידן  , (1-2%)אשלגן  , (0.5-1%)זרחן , (2-5%)מכיל חנקן 

 (.ppm 20-60)מנגן , (ppm 500-1200)ברזל , COPPER (ppm 4-20), (ppm 15-60)אבץ , (0.2-3%)

 

 דשן אורגני מאוד יעיל שגם מגן על הצמח מפני מחלות ומזיקים



 שעות 72אינקובציה בחושך במשך 

הנטבל ( בכל נייר 10)נזרעו בקופסאות על נייר סינון ( משפחת המצליבים, שחליים)זרעי ראשד 

 בתמצית זרעי אזדרכת מצויה ובתמצית של עלי טיון דביק 
 .  הביקורת נטבלה במים. לבדיקת עיכוב נביטה של זרעי ראשד

 

 השפעת תמציות צמחים בנביטה של זרעי ראשד



 תמצית עלי טיון דביק 

 (ליטר/גרם עלים טריים 50)

 תמצית זרעי אזדרכת מצויה

 )ליטר/גרם 250       (
   

 ביקורת

 100: % נביטה

  

 :  התארכות של השורש

 מ"ס 1.5 -2.5

 100: % נביטה

  

 :  התארכות של השורש

 מ"ס 0.7 -1.5

 0:% נביטה  

  

  

 תוצאות



 תמצית זרעי אזדרכת מצויה

 (ליטר/גרם 25)

 תמצית זרעי אזדרכת מצויה

 )ליטר/גרם 250       (
   

 ביקורת

 100: % נביטה

  

 :  התארכות של השורש

 מ"ס 0.5 -1.5

 100: % נביטה

  

 :  התארכות של השורש

 מ"ס 0.2 -0.7

 0:% נביטה  

  

  

  

 

,  תוצאות של בדיקה נוספת של תמצית מדוללת של זרעי אזדרכת מצויה 

 חזרות לכל טיפול 3שעות מהזריעה נעשו  48אחרי 



 

 מבחני אכילה בחרקים
 

 על ידי מבחני אכילה ניתן לבדוק השפעתם של חומרים שונים על אכילת חרקים

 )migratoria ocustaL(חגב נודד  )gregaria Schistocerca(ארבה 

 )littoralis Spodoptera)פרודניה 

 חגביים חגביים

 תנשמיתיים



   %5 חגבים אוכלים נייר הנרטב בתמיסת סוכר 

ניתן לבדוק פעילות למניעת אכילה של חומרים שונים אם  

 מוסיפים אותם לנייר המכיל סוכר   

 מבחן מניעת אכילה בחגבים



 י הזחלים"אכול ע שטח נייר           תמצית

X ± se (cm²) ביחס לביקורת אכילה 

 %21.1   1.56  0.38±  מעלים  צעירים

 %50.1   3.71  0.99±  מעלים מבוגרים

  .cm²  1.06± 7.41י הזחלים בביקורת הוא "שטח הנייר אכול ע.  cm²  14השטח של הנייר השלם הוא
 . 9: מספר חזרות 

 

 אכילה בארבה-השפעת גיל עלים במניעת

 

 

 

 מיליליטר/מיליגרם  משקל  יבש 0.01הכנת תמציות עלי הנים  שגדל  בחממה בריכוז  של  

   th 17 -ו th  16עלה : עלים מבוגרים, השני והשלישי מהקודקוד, עלה הראשון: עלים צעירים

 

 :תוצאות 

מאשר הניירות  במיצוי מעלים צעירים מהניירות שנטבלו ( 8-21)% זחלי ארבה אכלו  פחות  נמצא כי 

 (50-63)%  במיצוי מעלים מבוגרים שנטבלו 

 

 :התוצאות הראו כי 

 בעלים   צעירים   לעומת  המבוגרים  הכמיקליםקיים   שוני  בתרכובת   ( 1)

-חומרים  מונעי מיצויים של עלי נים צעירים מהווים מקור עשיר של( 2)

 אכילה  



 מבחני אכילה בזחלי פרודניה

 י החרקים"במבחני אכילה גם ניתן לבדוק עדיפויות באכילה ע



 התחלת הבדיקה

 חרצית

 ?מה אתם מעדיפים לאכול  חוביזה



 שעות 24אחרי 

 !!!חשבתי שאתם מעדיפים את העלה של חוביזה 



 .......עלה חוביזה או עלה ברוקולי , בין עלה חרצית



מהחוביזה שני ובעלה  , העדיפו לאכול מהחרצית ראשון
 !!הברוקולי כמעט לא נגעו 



 אכילה של על עלי חוביזה-בדיקת מניעת

 נבדקו תמציות של עלי נים ושל זרעי אזדרכת מצויה על עלי חוביזה





 ועל צמח שלם של חסה



 זחלי פרודניה על עלי חוביזה








