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תקציר
בשנים האחרונות הורחבו שטחי הרימונים בארץ ,ובכלל זה ניטעו כ 3,000 -דונם של הזנים הבכירים החדשים
'עכו' ו' -שני-יונאי' ,ו 2,000 -דונם של הזן ' .'116בשנה שעברה היה יבול מסחרי משמעותי ראשון של זנים
חדשים אלה ,והסתבר שהם רגישים מאוד להתפתחות רקבונות כתר הנגרמות על ידי פטריית העובש האפור
 ,Botrytis cinereaתופעה שלא הייתה מוכרת קודם לכן בזן האפיל 'וונדרפול' .רקבונות הכתר מתפתחים כבר
כשבוע עד שבועיים לאחר הקטיף ,וחומרת הנזק הולכת וגוברת ככל שמשך התובלה והשיווק מתארכים,
ובמקרים מסוימים התופעה אף גרמה לפסילת משטחים ביעדים שונים בחו"ל ונזקים כלכליים ניכרים.
בתוכנית מחקר זו ,בחנו את הנושאים הבאים:
 (1האם נגיעות הכתרים בבוטריטיס מתרחשת כבר במהלך הגידול במטע.
 (2האם טיפולים לאחר הקטיף ותנאי האחסון והמשלוח משפיעים על התפתחות רקבונות הכתר.
ממצאי המחקר מראים כי לפחות בחלק מהחלקות שנבדקו זוהתה נוכחות של הפטרייה Botrytis cinerea
בכתרים של הפרי במועדים שונים לפני הקטיף ,ואי לכך ניתן להניח שההדבקה בפטרייה עשויה להתרחש בין
היתר גם במטע לפני הקטיף.
בחינת יעילותם של תכשירי הדברה שונים הראתה כי הפונגציד סקולר יעיל מאוד בעיכוב גדילת הפטרייה
 Botrytis cinereaבצלחות פטרי  in vitroכבר בריכוז נמוך של  ,0.1%אך לעומת זאת חומרי החיטוי כלור
וספורקיל הרבה פחות יעילים ממנו בעיכוב גדילת הפטרייה.
בחינת השפעת תנאי האחסון והמשלוח הראתה כי לטמפרטורת האחסון בטווח שבין  6-13מ"צ לא הייתה
השפעה ניכרת על מידת התפתחות הרקבונות ,אך לעומת זאת בקרת הלחות בסביבת הפרי חשובה מאוד,
ובתנאי לחות גבוהה בשקיות פוליאתילן הייתה נגיעות רבה והתפתחות מואצת של רקבון בכתר.
בהמשך המחקר בכוונתנו לבחון אמצעים להפחתת הנגיעות ברקבון כתר הן באמצעות ריסוסים במטע והן על
ידי טיפולים שונים לאחר הקטיף.

מבוא
עד לאחרונה ,גידלו בארץ בעיקר רימון מהזן האפיל והמצטיין 'וונדרפול' וכמות מועטה של הזן הבכיר 'ראש
פרד' ,ואולם בשנים האחרונות הורחבו שטחי הרימונים ,ובכלל זה ניטעו כ 3,000 -דונם של הזנים הבכירים
החדשים 'עכו' ו' -שני-יונאי' ,ו 2,000 -דונם של הזן '') '116הרשקוביץ'( המבשיל באמצע העונה .בשנה שעברה
)אוגוסט-ספטמבר  (2008היה יבול מסחרי משמעותי ראשון של הזנים הבכירים החדשים הללו ,ואף היה ייצוא
שלהם בהיקף של כ 1,000 -עד  1,500טון.
להפתעתנו ,הסתבר לנו שהזנים החדשים 'עכו'' ,שני-יונאי' ,וכן הזן ' ,'116סובלים מאוד מהתפתחות רקבונות
כתר ,תופעה שלא היתה מוכרת קודם לכן בזן 'וונדרפול' .רקבונות הכתר מתפתחים כבר כשבוע עד שבועיים
לאחר הקטיף ,וחומרת הנזק הולכת וגוברת ככל שמשך התובלה והשיווק מתארכים .במקרים מסוימים,
התפתחות רקבונות כתר אף גרמה לפסילת משטחים ביעדים שונים בחו"ל ,ונזקים כלכליים ניכרים.
על לפי הסימפטומים החיצוניים ,וכן מבידודים שעשינו ,נמצא שהגורם לתופעת רקבון הכתר הינו הפטרייה
 .Botrytis cinereaכמו כן ,מבדיקות ותצפיות שערכנו בעונה שעברה ,זיהינו שהיו הבדלים ניכרים במידת
התפתחות הריקבון בפרי שנקטף מחלקות שונות בארץ ,דבר המעיד כי ייתכן והפרי נקטף כאשר הוא נגוע
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בפטרייה כבר במטע .לבסוף ,תנאי האחסון ואופן הטיפול בפרי לאחר הקטיף משפיעים מאוד על התפתחות
רקבונות הכתר .כך למשל ,נמצא בבירור כי פירות שעברו על מערך מברשות ונעטפו בשקיות אווירה מתואמת
סבלו יותר מהתפתחות רקבונות כתר בהשוואה לפירות הביקורת.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאבחן את מנגנוני ההדבקה ותהליך ההתפשטות של רקבון כתר ברימונים ,וכן,
לבחון את השפעתם של חומרי חיטוי שונים ותנאי האחסון על התפתחות המחלה לאחר הקטיף.

מהלך המחקר
בחינת נוכחות הפטרייה  Botrytis cinereaבכתרים של פירות רימון במהלך הגידול במטע
לצורך בחינת האפשרות שהפרי נדבק בפטריית העובש האפור  Botrytis cinereaכבר במהלך הגידול במטע,
אספנו פירות מחלקות מסחריות שונות בקיבוץ חצור של הזנים 'עכו'' ,שני-יונאי' '116' ,'105' ,ו' -וונדרפול'
בשני מועדים שונים לפני הקטיף ) 30.6.09ו .(4.8.09 -ריכוז הפטרייה בכתרים נבדק על ידי הכנת רסק של אזור
הכתר במים סטריליים וזריעה של מהולים שונים על מצע מזון ספציפי לבוטריטיס בצלחות פטרי.
בחינת יעילותם של תכשירי חיטוי שונים כנגד גדילת הפטרייה  Botrytis cinereaבצלחות פטרי in vitro
יעילות התכשירים סקולר ) 0.1%ו ,(0.2% -ספורקיל ) 0.1%ו (1.0% -וכלור ) 100ח"מ ו 1,000 -ח"מ( נבדקה על
ידי זריעת נבגים של הפטרייה  Botrytis cinereaעל גבי מצע  PDAבצלחות פטרי המכילות במרכזן דיסקית
נייר סינון שעליה הונחו  100מיקרו ליטר של התכשירים השונים .יעילות התכשירים נבדקה על ידי מדידת
קוטר ההילה של עיכוב גדילת הפטרייה.
השפעת טיפולים לאחר הקטיף ותנאי האחסון על התפתחות רקבונות כתר ברימונים
פירות רימון מהזנים 'עכו' ו '116' -הושארו כביקורת או טופלו כדלקמן (1 :טבילה ב 0.1% -ספורקיל (2 ,טבילה
ב 0.2% -סקולר (3 ,עטיפה בשקית  Xtendרגילה (4 ,עטיפה בשקית  Xtendבעלת בקרת לחות נמוכה (5 ,עטיפה
בשקית פוליאתילן המקנה לחות גבוהה מאוד (6 ,ניקוי הכתר בלחץ אוויר ,ו (7 -טבילה בדונג .מידת התפתחות
רקבונות הכתר נבחנה כעבור  4שבועות אחסון ב 10 -מ"צ  +שבוע נוסף של שהיה בחיי מדף ב 20 -מ"צ.
בניסוי נוסף ,נבחנה מידת התפתחות רקבונות כתר לאחר אחסון הזנים מהזנים 'עכו'' ,שני-יונאי' ו'116' -
בטמפרטורות שונות של  10 ,6ו 13 -מ"צ.

תוצאות
בחינת נוכחות הפטרייה  Botrytis cinereaבכתרים של פירות רימון במהלך הגידול במטע
בדיקת נוכחות נבגים של פטריית העובש האפור  Botrytis cinereaבכתרים של פירות זני רימון שונים הראתה
שזוהו נבגים של הפטרייה בשתי חלקות מסחריות שונות של הזן ' '116ובחלקה אחת של הזן 'עכו' )טבלה א(.
לעומת זאת ,לא זוהו כלל נבגים של  Botrytis cinereaבכתרים של פירות רימון מהזנים 'וונדרפול' '105' ,ו-
'שני-יונאי' )טבלה א(.
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תוצאות אלה מראות כי לפחות בחלק מן המקרים ,אך לא בכולם ,ניתן לשייך את התפתחות הרקבון להדבקה
שהתרחשה במטע לפני הקטיף.

טבלה א :נוכחות וריכוז נבגי הפטרייה  Botrytis cinereaבכתרים של פירות זני רימון שונים במועדים שונים
לפני הקטיף.

30.6.09

4.8.09

זן
 - 116חלקה 1

2.2*104 CFU/ml

2*103 CFU/ml

 - 116חלקה 2

104 CFU/ml

נקי

וונדרפול  -חלקה 1

נקי

נקי

וונדרפול  -חלקה 2

נקי

נקי

עכו  -חלקה 1

נקי

1.5*104 CFU/ml

 ,105חלקה 2

נקי

נקי

שני-יונאי

נקי

נקי

בחינת יעילותם של תכשירי חיטוי שונים כנגד גדילת הפטרייה  Botrytis cinereaבצלחות פטרי in vitro
בחינת יעילותם של הפונגציד סקולר ושל חומרי החיטוי ספורקיל וכלור הנהוגים בשימוש מסחרי בבתי אריזה
לרימונים בארץ ,הראתה כי סקולר היה יעיל מאוד בעיכוב הגדילה של בוטריטיס )הילת עיכוב גדולה( בשני
הריכוזים הנבדקים ) 0.1%ו) (0.2% -איור .(1
לעומת זאת ,חומרי החיטוי ספורקיל וכלור הניתנים בד"כ בבריכות הטבילה במערכי בתי אריזה היו פחות
יעילים בעיכוב הגדילה של בוטריטיס ,ורק בריכוזים גבוהים יחסית של  1%ספורקיל ו 1,000 -ח"מ כלור חל
עיכוב מועט של גדילת הפטרייה )הילת עיכוב קטנה( )איור .(1
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0.1%
סקולר
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איור  :1בחינת יעילותם של תכשירי חיטוי שונים כנגד גדילת הפטרייה  Botrytis cinereaבצלחות פטרי in
.vitro

השפעת טיפולים לאחר הקטיף ותנאי האחסון על התפתחות רקבונות כתר ברימונים

טמפרטורת האחסון
כדי לבחון את השפעת טמפרטורת האחסון על מידת התפתחות רקבונות כתר בזני רימון בכירים שונים ,אחסנו
תיבות פרי למשך  4שבועות בטמפרטורות שונות של  10 ,6ו 13 -מ"צ ואח"כ העברנו את הפרי למשך שבוע נוסף
לחיי מדף ב 20 -מ"צ .התוצאות מראות שבניסוי הנוכחי רמת הרקבון הייתה נמוכה יחסית בין  0-15%בלבד,
וכי לא נמצאה השפעה מובהקת לטמפרטורת האחסון על מידת התפתחות הרקבון )איור .(2
המסקנה מניסוי זה היא שניתן לאחסן את פירות זני הרימון הבכירים 'עכו' ו' -שני-יונאי' בטמפרטורה
מומלצת של  10-12מ"צ ללא חשש מהתפתחות מוגברת של רקבון כתר.
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איור  :2השפעת טמפרטורות אחסון שונות ועטיפה בשקית  Xtendעל התפתחות רקבונות כתר בזני הרימון
'עכו'' ,שני' ו .'116' -הבדיקות נערכו לאחר  4שבועות אחסון ב 10 ,6 -ו 13 -מ"צ  +שבוע חיי מדף ב 20 -מ"צ,
והינן ממוצעים  ±ש.ת .של  4תיבות לכל טיפול.

טיפולים לאחר הקטיף
בניסוי זה בחנו את השפעתם של טיפולים שונים שניתנו לאחר הקטיף ,כגון טבילה בחומרי החיטוי ספורקיל
וסקולר ,טבילה בדונג ,ניקוי הכתר בלחץ אויר ועטיפה בשקיות אווירה מתואמת בעלות רמת בקרת לחות
שונה ,על התפתחות רקבונות כתר בפירות רימון מהזן 'עכו'.
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בסך הכול ,במרבית הטיפולים ,כמו גם בפירות הביקורת הלא מטופלים ,זיהינו רמה נמוכה מאוד של כ4-6% -
רקבון בלבד )איור  .(3לעומת זאת ,בפרי שנעטף בשקית פוליאתילן המקנה לחות גבוהה מאוד בסביבת הפרי
היה שיעור גבוה מאוד של רקבון כתר )איור  .(3כמו כן ,גם טבילת הפרי בחומר החיטוי ספורקיל ,אשר גרם
כנראה להגברת הלחות בכתר ,הגביר במידה מסוימת את שיעור הרקבון ל) 14% -איור .(3
באיור  4ניתן להתרשם מהחשיבות הרבה של בקרת הלחות במהלך האחסון על מניעת התפתחות רקבונות
כתר :בפרי שאוחסן בשקית אווירה מתואמת מסוג  Xtendהמונע התעבות של טיפות מים על פני הפרי לא היו
רקבונות ,ואילו בפרי שאוחסן בשקית פוליאתילן הגורמת להתעבות טיפות מים על פני השקית היה שיעור גבוה
של רקבון כתר )איור .(4

שיני הכתר

בסיס הכתר
50
40

20

רקבון כתר )(%

30

10
0
ני
ק וי

ור

נג
דו

ספ

ס

ע

חץ

גל
מ

יל
ק

יר

0.

או

1%

2%
0.

יא
לן
תי

שה

XF

יב
X

ית

ול
פ

F

בל

לר
קו

שק
ית

ית

רט
נד
ט

שק

ס

ב
קו
רת

איור  :3השפעת טיפולים שונים לאחר הקטיף על התפתחות רקבון כתר בפירות רימון 'עכו' .הבדיקות נערכו
לאחר  4שבועות אחסון ב 10 -מ"צ  +שבוע חיי מדף ב 20 -מ"צ ,והינן ממוצעים  ±ש.ת .של  4תיבות לכל טיפול.
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שקית פוליאתילן

שקית Xtend

איור  :4מראה פירות רימון 'עכו' לאחר  4שבועות אחסון בשקית מסוג ) Xtendבקרת לחות מתונה( בהשוואה
לשקית פוליאתילן )לחות גבוהה מאוד(.

דיון ומסקנות
מקור האילוח
ישנם שני מופעים של רקבון כתר (1 :רקבון שמתחיל מבסיס הכתר ,ו (2 -רקבון שמתחיל בקצות שיני הכתר
)איור .(5
תוצאות מחקר זה מאוששות את ההנחה כי ייתכן ומקורו של הרקבון אשר מתחיל בבסיס הכתר הינו מהדבקה
לטנטית המתרחשת במטע ,שכן ,בחלק מהמטעים אכן זיהינו נוכחות נבגים של בוטריטיס בכתרים לפני הקטיף
)טבלה א(.

רקבון בבסיס הכתר

איור  :5מופעים שונים של רקבון כתר בפירות רימון.

רקבון בשיני הכתר
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חומרי חיטוי
תוצאות המחקר מאוששות את העובדה שתכשיר ההדברה סקולר יעיל כנגד בוטריטיס )איור  ,(1ואי לכך יש
להמשיך לבחון את דרכי היישום שלו לקבלת אפקטיביות מקסימלית )טבילה ,קילוח ,משך חשיפה ,ריכוז
התכשיר וכד'( לצורך מניעת התפתחות רקבונות כתר.

לעומת זאת ,חומרי החיטוי ספורקיל וכלור פחות יעילים בעיכוב גדילת הפטרייה .Botrytis cinerea
טמפרטורות האחסון
תוצאות הבדיקות שנעשו השנה בזנים 'עכו'' ,שני-יונאי' ו '116' -הראו כי לא הייתה השפעה משמעותית
לטמפרטורות האחסון בטווח שבין  6-13מ"צ על עוצמת הנגיעות ברקבון כתר )איור .(2
שקיות אווירה מתואמת
בניסויים רבים שערכנו השנה מצאנו שעטיפת הפרי בשקיות אווירה מתואמת מסוג  Xtendלא השפיעה על
מידת התפתחות רקבונות הכתר לאחר הקטיף )איורים .(2-4
לעומת זאת ,עטיפת הפרי בשקית פוליאתילן המקנה לחות גבוהה מאוד בסביבת הפרי הגבירה מאוד את
חומרת המחלה )איורים .(3-4

תודות
ברצוננו להודות לאדי מקיבוץ חצור ובצלאל מדמון ותמנע שוער מחברת אגרקסקו עבור אספקת הפרי
לניסויים.
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סיכום עם שאלות מנחות
מס' מחקר430-0296-09 :

מטרות המחקר לתקופת הדו"ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה.
מטרת המחקר הייתה לבחון את האפשרות שההדבקה בבוטריטיס מתרחשת במטע ,וכן ,לבחון את
השפעתם של טיפולים שונים ותנאי האחסון על הופעת רקבונות כתר.

עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח.
עיקרי הניסויים היו (1 :בחינת נוכחות של הפטרייה בכתרים (2 ,בחינת יעילותם של חומרי חיטוי
שונים בצלחות פטרי  ,in vitroו (3 -בחינת טיפולים לאחר הקטיף ותנאי האחסון על התפתחות
רקבונות כתר.

המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.
המסקנות המדעיות העיקריות הן (1 :בחלק מהמקרים נמצא שההדבקה בפטרייה מתרחשת במטע,
וההשלכה מכך היא שייתכן וניתן יהיה להדביר את המחלה באמצעות ריסוסים במטע (2 ,נמצא
שחומר ההדברה סקולר יעיל מאוד נגד בוטריטיס ,וההשלכה מכל היא שיש לאפיין את התנאים
המיטביים לצורך יישום מסחרי של התכשיר (3 ,נמצא ששקיות אווירה מתואמת מסוג  Xtendאינן
מגבירות התפתחות רקבונות כתר ,וההשלכה מכך היא שניתן לעטוף את הפרי בשקיות אלו.

הבעיות שנותרו לפתרון ו/או השינויים שחלו במהלך העבודה )טכנולוגיים ,שיווקיים ואחרים(;
התייחסות המשך המחקר לגביהן.
הבעיות שנותרו לפתרון הן (1 :בחינה ופיתוח של טיפולים במטע למניעת הדבקה ברקבון כתר(2 ,
אפיום התנאים האופטימאליים ליישום מסחרי של סקולר (3 ,בחינת טיפולים שונים למניעת
התפתחות רקבונות כתר לאחר הקטיף.

האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח – יש לפרט :פרסומים – כמקובל בביליוגרפיה,
פטנטים – יש לציין מס' פטנט ,הרצאות וימי עיון – יש לפרט מקום ותאריך.
תוצאות המחקר הוצגו בעל פה בפברואר  2010בפני שולחן מגדלי רימונים .כמו כן ,תוצאות המחקר
יוצגו בכנס השנתי של מגדלי רימונים שייערך במאי .2010

פרסום הדו"ח :אני ממליץ לפרסם את הדו"ח) :סמן אחת מהאופציות(
● רק בספריות
√ ● ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט(
● חסוי – לא לפרסום

