
 
 

 -מחלת החרכוןב טיפול המלצות ל
 2010אוגוסט ספטמבר  

 
הנזקים למטעים הם ברמות . קשה מזו הידועה לנו עד כה. התקפת החרכון במטעים קשה מאד

אנו לאחר ניתוחי הארועים . מכאלו שאיבדו יבול עד כאלו שאין בהם נזק משמעותי, שונות
א כמות המידבק הגבוהה שהייתה שהתרחשו ומהם עולה כי הסיבה לנגיעות  המסיבית  הי

 ואחרים שנפגעו בפריחה הסתווית שהייתה 2009ישנם מטעים שנפגעו באביב . בתחילת העונה
לפני , דהיינו(הפגיעה קשה במיוחד במטעים בהם נגיעות זו לא סולקה במועד . 2009/10בחורף 

 חיידקי הארויניה תוך כדי העונה בחנו את רגישות התבדידים של). 2010שלב הפריחה של אביב 
. התברר שישנם תבדידים  רבים העמידים לחומר ההדברה. גורמי מחלת החרכון לחומר סטרנר

 . לכישלון ההדברההגורם של רמת המידבק הגבוהה ולא תוצאה העמידות היא 
קיים . מצב בו מחלת החרכון הפכה לאיום קיומי על מטעי האגס בארץ. אנו נמצאים במצב חדש

יהיו . תתפתח מגיפה בחומרה כזו שתמוטט את הענף) 2011עונת האביב (אה חשש שבעונה הב
לוותר על עצים כדי להציל את המטע ויהיו מקרים בהם יהיה צורך ; מקרים בהם  צריך יהיה

על מנת להתמודד נכון עם המצב אנו .  את המטעים הסמוכים באזורלהציל לוותר על המטע כדי 
בתקופה זו אין להסיר , ת היום הם לחודשים אוגוסט ספטמברההנחיו, מוציאים הנחיות תכופות

כדי שלא תהיה נגיעות , בתקופה זו המאמץ העיקרי הוא מניעת פריחה סתוית, קטעים נגועים
 . חרכון בסתיו

חשוב מאד למלאן .בשורות הבאות מפורטות ההנחיות אותן יש לבצע  כדי להתגבר על המחלה
 .וב מאד להתייעץ עם צוות ההדרכהחש, במקרים בהם יש ספקות. כלשונן

 
 פעולות למניעה והפחתת נגיעות סתווית
 )השקיה ודישון( המטע  בממשק מדיחדיםיש למנוע מהעצים מצבי עקה ושינויים 

המלצות  הדפון ה בהמשך .פריחות סתוויותאשר עלולים לגרום להתפתחות 
 .מפורטות בהשקייה ודישון ה
 את כל מטעי האגס ולהסיר ידנית ם קרובות לעתייש לבדוקהחל מאמצע ספטמבר *

אויר - לבצע את הפעולה בתנאי מזגאין. ניצני הפרחים  והתפרחות במטעכל את 
 .רטובים

לכן סדר . הסיכון לפגיעה ולנזק מהמחלה רב יותר, ככל שהמטע צעיר יותר*
 .העדיפות לביצוע יקבע בהתאם

 :נדגיש כי
מניעה או השמדת  המיועדים ליעילים ותכשירים מורשיםעדיין אין , נכון להיום

במידה ומתפתחת פריחה סתוית נא ליצור קשר עם מדריכי הגדול ולהיוועץ . פריחהה
 .  בהם על הפעולות הנדרשות

 
 בעקבות התקפת החרכון הקשה אותה -הוצאת החומר סטרנר מהדברת חרכון

, מש בועל מנת שנוכל בעתיד להשת. החומר הפך להיות בלתי יעיל, עברנו באביב
מומלץ . הבאהב  בעונת האביאיסור שימוש מוחלט בסטרנר החלטה על נתקבלה 

  . להחזיר את החומר לספק חומר ההדברהלחקלאים 
 

 ריסון צמיחה 

  . C.C.Cעצי אגס אשר ממשיכים בצמיחה נמרצת לאחר הקטיף יש לטפל ב  
ה מהמשך ריסון צמיחה יכול למנוע את הפריחה הקורית כתוצא, מניסיוננו בעבר

 לכן אנו ממליצים ל, צמיחה
 .  ליטר מים1000ק ל " סמ250בתוספת טריטון . 1.5% לרסס בריכוז עד 

 

 



 השקיה ודישון לאחר קטיף באגס
 

 כללי
קיימים היום במטע כיבים . מטעי האגס נפגעו השנה קשה מאד ממחלת  החרכון

קיומם של  .החרכוןמחוללי מחלת  Erwinia amylovoraפעילים רבים של חידקי 
 הסתווי מהווה החרכון .כון בהדבקה סתוויתיהמעלה את הס" מדבק"אלה מהווה 

ולכן אנו מחויבים לנקוט כל פעולה שתקטין עד , איום משמעותי על קיום המטע
  .למינימום האפשרי את הסיכוי להדבקה סתווית בחרכון

או מנת מים י גשם "עצים הנכנסים לעקה חריפה עלולים לפרוח עם שבירת העקה ע
 .גדולה מדי

על מנת להקטין , מטרת ההנחיות הבאות היא להציג את הפעולות הדרושות במטע
 .ההדבקה הסתוויתי כך להקטין את "וע,  הפריחה במטעיםאת סכנת 
 השקיה

אנחנו . השקיה נכונה מטרתה להקטין ככל הניתן את הפריחה שלאחר הקטיף
 :פריחהמופעי  ני מבחינים בין ש

לה בעיקר זו שהח(כ מופיעים בקצוות הצמיחה המאוחרת "שבד,  בודדים פרחים.1
  .בעודף משקים כאשר מתגברתפריחה כזו . )מעט לפני הקטיף ונמשכת לאחריו

מתרחשת  זו .שרובה מופיע מדרבנות או ענפים שצמחו באביב,  פריחה חזקה.2
   . י גשם או מנת מים גדולה מדי"כאשר עקה חריפה נשברת ע

 ?קהכיצד נש
 ,)יום' ד/'ק 6-7לפחות (ובהנחה שעד לשלב זה השקנו ברמה גבוהה , עם סיום הקטיף
יש בקרקע כמות . ניתן לסגור את המים למשך שבוע עד עשרה ימים,באדמות כבדות 

צריכה זו ירדה מאוד עקב הסרת . המספקת את כל צריכת המים של העץ, מים רבה
אשר קצותיו עלולים ,  המעודד צימוחהמשך ההשקיה ייצור מצב. כל הפירות בקטיף

 .הפסקת ההשקיה באה גם לחסוך וגם להקטין את הצימוח לאחר הקטיף. לפרוח
 . אין לסגור מים יותר מאשר שלושה ימים, שאינן מחזיקות מים,באדמות קלות

 המלצות .עם פתיחת המים מחדש יש להשקות בהתאם לחוברת המלצות ההשקיה
, כ צורכת מעט פחות מים מאשר הספדונה"יה בד קוסט.אלה מכוונות לספדונה

יש להשקות את הקוסטיה מעט פחות , לכן. משום שגודל הנוף בה הוא קטן יותר
 .מההמלצות הכתובות

 –מנות מים יומיות ולחילופין . המלצות ההשקיה מופיעות בשני אופנים: הדגשה
). ה מטאורולוגיתי תחנ"מדודה בגיגית או מחושבת ע(פ התאדות "מקדמי השקיה ע

באמצעות ,  במזג האוויראנו ממליצים באופן מיוחד להתאים את ההשקיה לשינויים
פ מנה "השקיה ע. יש לזכור כי מזג האוויר בתקופת הסתיו אינו יציב. המקדמים

 .להיות שגויהקבועה בלבד עלולה 
 ?כיצד נשקה נכון

 לנו ידע טוב יש. השקיה נכונה מתבססת על השימוש בתא לחץ לבקרת ההשקיה
 מומלץ -כל מי שיכול להתארגן  , לכן. למדי כיצד להשקות בהתאם לערכי תא לחץ

 .פרטים אצל המדריכים. לו להסתייע בתא לחץ
יש לראות ערכים העולים , עם גמר הקטיף וסגירת המים: ערכי תא לחץ רצויים
בהתאם ,  מים בשלב זה יש לפתוח.  אטמוספרות18-20בהדרגה עד לערך של 

 .' אטמ20-22ולשמור על ערכי תא לחץ שאינם עולים על , לחוברת ההמלצות
 שהמים לא ידלפו אל מתחת לבית מרווח ההשקיה אמור להבטיח: מרווח ההשקיה

ק ההשקיה ניתן לבקר את עומ. יגיעו אל כל מערכת השורשיםאך גם , השורשים
בהיעדר  .מ"ס 90או  60 או להעזר בטנסיומטר לעומק ,באמצעות מקדח קרקע רגיל

ק לדונם ולא " מ6-8ידע מדויק על תנועת המים בקרקע מומלץ להשקות בכמות של 

 x 2 3(יום תינתן כל יומיים /'ד/ק" מ3השקיה של : לדוגמה. ק לדונם" מ10-יותר מ
 3השקיה של . ב"יום תינתן כל שלושה ימים וכיו/'ד/ק" מ2השקיה של , )6= 



ק לדונם וכמות זו עלולה לגרום לאיבוד " מ15  ימים תניב מנה של5יום כל /'ד/ק"מ
 .מים יקרים אל מתחת לבית השורשים

יש למדוד במצב הצמא ביותר : את בדיקת תא הלחץ יש להתאים למרווח ההשקיה
לפתוח את מנת , אם זה אפשרי, ניתן. ההשקיהשלפני כ זה יהיה ביום "בד. של העץ

 .אחר הצהריים, המים מיד לאחר המדידה
 . עומדים לרשותכם בפירוש תוצאות תא הלחץהמדריכים

 
 יש לעשות בדיקות תקופתיות של מערכת המים -מניעת תקלות בהשקייה

ושל השלוחות ולוודא שכל חלקות המטע מקבלות את מנת המים , המרכזית
. אסור לפתוח מנת מים גדולה לפיצוי,  באם חלה תקלת השקייה ארוכה.המתוכננת

 במידה ומשקים בכמות מים גדולה .מים המתוכננותיש להמשיך להשקות במנות ה
כי היא יכולה , וזו כאמור מסוכנת מאד, לאחר הפסקת השקייה מתקבלת פריחה

 .מומלץ להתייעץ עם המדריכים במצב כזה. להדבק בחרכון
 

מ " מ10גשם קצר של .   יש להשקות עד גשם אפקטיבי ראשון-עד מתי להשקות
יש לסגור את , ר החורף מתחיל והגשמים רציפיםרק כאש. סגירת מיםמצדיק אינו 

 .המים
 

 דישון
. עשוי לעודד צימוח רק במצב בו ההשקיה היא ברמה המאפשרת צימוחחנקני דישון 
 . חנקניגם אם הוא מקבל דשן,  לא צומח–עץ הנמצא בעקת מים , כלומר

היו , השנה. דישון סתווי בחנקן הוא חיוני לשלב הראשון של ההתעוררות והפריחה
ולכן הדישון הסתווי חשוב עוד , מטעים רבים שדישנו פחות מההמלצות הרגילות

 . יותר
את הדשן נתחיל ליישם . של חנקן צרוף' ד/ג" ק5 –מנת דישון סתווי רגילה היא כ 

העץ איננו : התנאים לתחילת הדישון כבר התמלאו, במועד זה. בתחילת ספטמבר
 עלריכוז הדשן המומלץ לא יעלה .  ' אטמ20-ערכי תא לחץ הגיעו כבר לו, בצמיחה

ק מים יענה על " ליטר לכל מ0.4 ריכוז של ,21%אמון חנקתי מסוג בדשן . מ"ח 100
' ד/ק" מ50-ריכוז זה דורש כ). ק מים"ק דשן לכל מ" סמ375: ליתר דיוק(הצרכים 

 . שלושה שבועות לערךלאורך כמות כזו תימשך . של השקיה
 

 סיכום
. מיושמים נכון עשויים להקטין עד למאוד את הפריחה הסתוויתההשקיה והדישון ה

, הדבקה סתווית עלולה להתרחש גם כשמספר הפרחים במטע הוא מצומצם ביותר
השקיה ודישון נכונים . אך הסבירות להדבקה עולה עם עליית מספר הפרחים במטע

 באופן אבל הם יכולים לסייע לנו. אינם יכולים להבטיח שלא תהיה הדבקה סתווית
עבודה נכונה היא .  בצמצום הסיכוי לפריחה ולהדבקה–משמעותי וחשוב ביותר 

 . להקפיד עליהאנחנו יכולים. קריטית לקיום המטע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ומנות מיםחוות מטעים -טבלת מקדמי השקיה: נספח
 

                                                                                           

 יום/ד/ק"מ התאדות עשרת חודש

 
 מקדם
 מגיגית

 מחושבת 
 לאור יום

 0.45 0.40 3.4 8.6 1 אוגוסט

  2 8.1 2.8 0.35 0.40 

  3 7.9 2.8 0.35 0.40 

 0.40 0.35 2.7 7.6 1 ספטמבר

  2 7.2 2.5 0.35 0.40 

  3 6.7 2.3 0.35 0.40 

 0.35 0.30 1.9 6.3 1 אוקטובר

  2 5.8 1.7 0.30 0.35 

  3 4.7 1.4 0.30 0.35 
 

 הערות לטבלת מקדמי השקייה ומנות מים 
יש להתאים את מנת המים , מקדמי ההשקייה שונים באזורים שונים .1

 בהתאם להתאדות בפועל

תא לחץ יש לשמור על ערכי , למי שיש תא לחץ ההשקייה בהתאם להמלצות .2
 . ' אט20-22של 

 ידרשו מנות מים גבוהות 2009כמו ב במידה וחודש אוקטובר יהיה חם  .3
 . ויש להשקות בהתאם להתאדות, בהרבה מהמומלץ


