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 מבוא 

במטעי תמר אנחנו עדים בשנים אחרונות לנזקים קשים מתופעה של התייבשות וניוון אשכולות צעירים 

התייבשות ונפילת ידות במטעי תמר ידועה . תפרחת\כתוצאה מפגיעת גורם לא ברור בבסיס ידת האשכול

תופעת זו ). Bliss, 1938, 1977סטולר (כבר בשנות השלושים זה שנים רבות ותוארה בספרות המדעית 

התופעה היתה ) 2004(לפי אוקו . Cross cut או V-cutמכונה ומתבטאת בסדקי רוחב בידות תמרים 

גם בקליפורניה ובעירק ' שעיר'תופעה דומה תוארה ב. 'שעיר'ו' חדראווי'נפוצה בארץ בזנים נמוכים כמו 

הביאה להפסקת גידולו בארץ כבר לפני ' שעיר'פגיעותו הגבוהה של הזן ). Bliss, 1938, 1977סטולר (

 פשטה ,לאחרונה. התופעה קיימת בכל אזורי גידול התמר בארץ וידועה זה שנים רבות. עשרות שנים

 . וההערכה היא שבחלק מהמשקים נפגעים כחמישה אשכולות לעץ ויותר בזן זה 'הול'מג'התופעה בזן 

גורם הנזק אינו . ח בבסיס ידת האשכול בעודה חבויה בעומק העץ ואינה גלויה לעיןנראה כי הנזק מתפת

נזקים הנגרמים על ) 1: (אפשריים לתופעה) הן ביוטיים והן אביוטיים(בעבר הוצעו מספר גורמים . ידוע

) 2. (החורפים עמוק בתוך כתר הכפות) Arenipses sabella Hampson(ידי זחלי עש התמר הגדול 

יתכן שצמיחה מהירה של . אנטומיים שנגרמים כתוצאה מתופעות פיזיולוגיות לא ידועות-מכאנייםנזקים 

. ויצירת לחץ מכאני בנקודת חולשה חבויה מביאים לנקיעת הידה ולהתפתחות חתך ראשוני, הידות

 להסביר את שכיחות התופעה ההצפיפות הרבה של העלים באזור הצצת התפרחות של הדור הראשון עשוי

,  במקרים רבים נמצאו גם רקבונות במקום שבירת הידה-פגיעה מפתוגנים ) 3. (וקא באשכולות אלהדו

טרם התברר אם הרקבונות האלה מצביעים על פגיעה ראשונית המביאה להתייבשות הידה או שהם , אולם

גנית הצביע על האפשרות שתבדידי פטרייה פתו) Bliss) 1938. נובעים מזיהום משני של הידה הפגועה

 .מעורבים בנזק) .Fusarium sp(מהסוג פוזריום 

הנזק , כיום.  ת סקרנו את שכיחות התופעה באיזורים השונים של גידול התמר בארץובשנים הקודמ

נמצאו רק ' ברהי'-ו' דקל נור'בזנים . שהינו הזן העיקרי והמוביל בארץ', הול'מג'העיקרי ניכר במטעי הזן 

נמצאה שונות רבה בנגיעות בין מטעים שונים ובין איזורי הגידול ' הול'מג'בזן . אשכולות פגועים מעטים

בשנים ובעצים בוגרים היא הגיעה , הנגיעות החמורה ביותר נמצאה במטעי איזור צפון ים המלח. השונים

, באיזור הערבה הדרומית והתיכונה היו הנזקים נמוכים יותר.  אשכולות לעץ6-כ לשממוצע מסוימות ל

 .  ידות לעץ1.5-4- ממוצע של כועמדו על

לא נמצא יתרון , בניסויים אלה.  התמקדנו בניסוי שדה במטעי צפון ים המלח,בחמש השנים האחרונות

מכיוון שהנזק מתרחש . לשימוש בתכשירים קוטלי מזיקים בריסוס לכותרות העץ או בהגמעה לקרקע
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ומק הכותרת והאם ההגמעה הובילה לא ברור עד כמה יעילים היו הריסוסים בחדירה לע, בעומק העץ

ניסיון לצמצם את נפילת הידות על ידי . מספיק חומר פעיל לרקמות העובריות של הידות המתפתחות

נראה כי פחות ידות התייבשו ונפלו . מבטיחים ממצאיםהאטת הצימוח שלהן באמצעות הצמאה העלה 

ים המלח לא נמצאו חיידקים פתוגניים בידות הפגועות והטריות שנבדקו מאזור צפון . בעצים המוצמאים

, פטריה זו .)Fusarium proliferatum(פטרייה פוזריום פרוליפירטום באולם בכולם בלטה הנגיעות 

זהו מין המייצר טוקסינים . תירס ואספרגוס וגם בתמר, ביניהם אורז,  במספר גידוליםת כפתוגניהידוע

זה של פוזריום מופיע במספר גזעים בעלי פתוגניות מין . חלקם בעלי השפעה פיטוטוקסית ידועה, רבים

 F. proliferatumבערב הסעודית . 'ביוד'חלקם גורמים סימפטומים הדומים לאלו של ה, בתמר. שונה

לאחרונה הועלתה ). Abdalla et al., 2000(בודד לראשונה משורשים ועלים של תמרים מתנוונים 

בסיסי עלים בתמר ומינים אחדים של דקלי נוי בספרד  בריקבונות בF. proliferatumמעורבותו של 

)Armendo et al., 2005.( החדרה של תבדיד הנבגים לידות מתפתחות במטע לא הביאה , למרות זאת

 , על ידי שימוש בתכשיר נגד פיטריותתופעה את הלצמצם הניסיונות, לעומת זאת. לנקיעתן ולנפילתן

בעיקר , הצליחו לצמצם את הנזק במידה מסוימת, יום מהשטחכנגד תבדידי הפוזר, שנמצא יעיל במעבדה

ממצא זה תומך במעורבות הפטריה . )2009, סורוקר וחוב (בשילוב עם הטיפול בצמצום ההשקייה

מחקר . נובע מבעיות טכניות) מבחן קוך(יתכן וחוסר ההצלחה בניסוי ההדבקה המכוונת בשדה . בתופעה

ולאתר את הגורמים המביאים לנזק על מנת לפתח , לת הידותלאפיין את תופעת נפילהמשיך וזה בא 

 .דרכים למניעתו

 

 שיטות

 : ברמת המטעסקר של שיעור הנגיעות .1

ובית הערבה ) שנה 16-17עצים בני (ה  "קלי:  קיבוצים בצפון ים המלח ארבעהבוצע סקר ממוקד במטע

 עצים 200-כב, ה ברמת העץ הבודד בכל מטע נבחנה הפגיע. אלמוג ומצפה שלם, ) שנה11-13עצים בני (

נספרו והושוו לנתוני האשכולות הפגועים בכל עץ זוהו . )עצי מעקב (שנבחרו וסומנו בראשית העונה

 .נפילת ידות באותו עץ בשנים עברו כמו כן נבדק פיזור המרחבי של התופעה

  בשמונה חלקות מגיל .2005-2009באלמוג הושוו נתונים רב שנתיים של נפילת ידות ממוצעת בין  שנים 

 .   באלמוג1978-2001שונה שנטעיו בשנים 

 י פיטריות פתוגניות"טיפולים למניעת פגעים ע. 2

 או 2נעשו  ).ן'אחים מילצ (0.2% אוקטבנגד פיטריות בוצע על ידי הספגת הכותרת בתמיסת ריסוס ניסוי 

 ליטר 10-וניתנו כ, בכל חלקה  עצים10-15- הטיפול בוצע ב.סוף פברואר ובאמצע.  טיפולים חוזרים3

 . לעץ בכל ריסוס

  על תהליכים פיזיולוגיים המביאים לנזקצמצום השקיההשפעת . 3

נבחנה האפשרות שהנזקים נגרמים מצימוח מוגבר בעת הצצת התפרחות כתוצאה מהשקיה מוגברת או 

 בוצעה הצמאה )םאלמוג וצפה של,  בית הערבה,ה"קלי( ארבעה משקים  במטעי.עליה ניכרת בטמפרטורה

 מאמצע ינואר  בהתאם למקדם ההתאדות,המשקית מהמנה 20%שיעור של המים ל על ידי הקטנה של מנת
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למעקב אחר קצב צימוח העצים נמדדו .  עצים200-בכל חלקה נעשתה ההצמאה לכ. עד תחילת אפריל

 .  עצי ביקורת5מוצמאים ועל   עצים5והידות על  התארכות הלולב

 

 

 ת הטיפולים השונים על רמת נפילת הידותבדיקת השפע. 4

 4-ב הנגועות וזיהוי מיקומן על העץ מעקב על ידי ספירת התפרחות/הניסוי הבדיקות לנגיעות בוצעו בעצי

בזמן . 4; אפריל בעליה יזומה בסוף. 3; בדילול הסופי. 2; בסיבוב האבקה אחרון. 1: כלהלן מועדים

 .קשירת התפרחות

 

 ניתוח עץ. 5

במהלך הניתוח הוסרו . צפה שלם נותח עץ בוגר נושא תפרחות רבות שנפל בעת הפריחהבמטע של מ

התפרחות הוסרו בזהירות והועברו עם . תוך חשיפת התפרחות מבסיסן, העלים בזהירות אחד אחרי השני

, במהלך הניתוח נבחנו נוכחות פרוקי רגלים באיזור התפרחות. המתחלים לבחינה מעמיקה יותר במעבדה

 . או תופעות חריגות אחרותנקעים

 

 תוצאות 

 .מעקב רב שנתי אחר הנגיעות בחלקות בצפון ים המלח .1

. מעקב רב שנתי בחלקות מגיל שונה מלמד שהשונות בין השנים עולה בהרבה על השונות בין החלקות

 שיעור נפילת ידות היה גבוה כמעט פי שניים מזה 2005בשנה .  היתה הקשה ביותר2005כאשר שנה 

. באופן כללי קיימת שונות בין החלקות בשיעור הנפילות אך קשה ליחס זאת להבדלי הגיל. 2009 -שב

 .1רמת הנגיעות בחלקות שונות במטע אלמוג מפורטת באיור 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009

N
o
 o
f 
fa
ll
e
n
 b
u
n
c
h
e
s
 p
e
r 
tr
e
e

Year

1978 1980 1982 1984 1994 1995 1998 2000-2001

*

 



 4

 

-1978 בשמונה חלקות מגיל שונה שנטעיו בשנים 2005-2009  נפילת ידות ממוצעת בשנים .1איור 

 . נתון חסר-.  * באלמוג2001

  מקדם פיזור ערכיוה מצא"השוואת פיזור מרחבי של עצים עם נפילת ידות בחלקת הביקורת במטע קלי

(coefficient of dispersion=CD) המצביעים על כך שרמת נפילת הידות ) 0.62-0.96( נמוכים

 לא נמצאה , )2006-2009בשנים (בבחינה רב שנתית , בנוסף. מפוזרת באופן אקראי במרחב החלקה

  בין מספר הידות שנפלו מכל עץ בחלקה בכל אחת מהשניםם מתא

 (Pearson correlation, r = 0.02-0.05, df = 380, ns). 

היו רמות הנגיעות בינוניות יחסית  2009ת שנבממעקב אחר תופעת נפילת הידות בצפון ים המלח עולה כי 

במרבית החלקות . ם בידות הפגועותלא נמצאו מזיקיזו שנה גם ב). 2איור (בממוצע לעץ  1-4ונעו בין 

בחלקות . שיעור נפילת הידות היה נמוך באופן משמעותי משיעור הנפילות בחלקות הביקורת, המוצמאות

אולם בשנתיים אלו היו רמות הנגיעות במצפה ,  תוצאות הפוכות2008-9במצפה שלם התקבלו במהלך 

רידו את רמת הנגיעות משמעותית באף אחד טיפולים בחומרים נגד פיטריות לא הו. שלם נמוכות יחסית

 ). 2איור (מהמשקים 

  

 

בית .B; קליה. A  :צפון ים המלחהשפעת הטיפולים השונים על שכיחות נפילת ידות במטעי : 2איור 

רמות הנזק בעצי הביקורת ובעצי . 2009- ו 2008 יםבשנ ,מצפה שלם. D -ו אלמוג.C ; הערבה

 האותיות .קשירה של האשכולותהתבשו עד ל\שנפלו,  הידות הממוצעהטיפולים השונים מוצגות כמספר

ברמת  תוקי מלווה במבחן , דו כיוונימסמנות עמודות השונות  באופן סטטיסטי מבחן שונות השונות 

 .0.05מובהקות 
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 טיפולי הצמאה להורדת רמת הנגיעות .2

ים בזמן יצירת והתפתחות אחת ההשערות היתה שהתייבשות הידות נובעות מהיסדקותן כתוצאה מעיוות

הערכנו שסדקים אלה יכולים להיווצר כתוצאה מלחץ פיזי תוך כדי הצמיחה המואצת . התפרחת בתוך העץ

- ל80%- היומית בההשקיהבניסיון להאט את הצימוח צמצמנו את מנת . של הידה בין בסיסי כפות התמר

 ).ינואר עד סוף אפרילתחילת  ( חודשיםארבעהלמשך כבארבעה משקים שונים  עצים 200-כ

מרבית החלקות השוואת שיעורי נפילת האשכולות בין העצים המוצמאים לעצי הביקורת מראה כי ב

בו ,  פחות במטע מצפה שלםהתופעה בלטה). 2איור (עצים המוצמאים שיעור הנפילה היה מצומצם יותר ב

והתארכות ) 3איור (ם בקרקע  מדידת פוטנציאל המי .רמת תופעה נפילת הידות עצמה היתה נמוכה מאוד

אכן מאשרות את השפעת ההצמאה על לחות הקרקע ועל האטת הצימוח הוגטטיבי של ) 4איור (הלולב 

 . העץ
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- ו60, 30( עומקים שונים 3- על פוטנציאל המים בקרקע ב80%- השפעת צמצום ההשקיה ב:3איור 

 השקיה -B,  חלקה מושקית השקיה משקית-A. ה"במטע קליבשתי חלקות הניסוי ) מ" ס90

" מוצמאת"החיצים האדומים בעקומה של החלקה ה.  לעומת חלקת הביקורת20%, בצמצום

 .מצביעים על אירועי גשם
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 על קצב התארכות הלולב  בשתי חלקות הניסוי במטע 80%- השפעת צמצום ההשקיה ב:4איור 

 לעומת 20%,  השקיה בצמצום-בקו מקווקו , שקיה משקיתבקו רציף החלקה המושקית ה. ה"קלי

 .והמעבר להשקיה משקית" הצמאה"החץ מציין את מועד סיום ה. חלקת הביקורת

 

 .ניתוח העץ במצפה שלם .3

. במהלך הניתוח הוסרו מהעץ כל התפרחות אלה שכבר פרחו ואלה שעדיין היו חבויות בתוך הכתר

יחד עם זאת בתפרחת אחת נמצאה . וסימני נזק נרחביםהכתר היה נראה נורמאלי ללא ריקבונות 

הזחל  נמצא מכרסם את המתחל וגם את הידה וגורם לנזק חיצוני דמוי . זחל של עש תמר הגדול 

באחת התפרחות לאחר פתיחת המתחל השלם לחלוטין נתגלתה ידה , בנוסף). 5איור (' רצ'הריצ

 על נגיעות או פגיעה חיצונית בידה או במתחל לא נמצאו סימנים המעידים).  6איור (נקועה לגמרי 

 .אלה פוזריום ממין בלתי ידוע F. proliferatumבבדיקה של ריקמת הנקע  לא נתגלה בו . עצמו
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 ידה עם עש תמר הגדול: 5איור 

 

 

הנקע נחשף רק עם פתיחת . המתחל בידה זו היה שלם. ידה נקועה שהוצא מעץ שנותח:  6איור 

 משמאל(תקריב על איזור הנקע  ) . מימין(המתחל 

 

 דיון

נראה שתנאי . על שונות רבה בהיקף התופעה  השנה מצביעים הרב שנתי ברחבי הארץממצאי הסקר

אך , חקים תפקיד עיקרי בקביעת רמות הנזקמחד וגיל העצים מאידך מש, וביניהם גם סוג הקרקעהסביבה 

 . אין בידינו מידע מספק להסבר התופעה

 20%-השקיה ב( שמראה סימני הצלחה הוא האטת הצימוח באמצעות הצמאה חלקית העיקריהטיפול 

) 2008-2009(תוצאות אלו חזרו בניסויים מבוקרים במשך שנתיים ). יחסית לביקורת מינואר עד אפריל

זו השנה .  עצים1000-בהיקף של למעלה מ, נה מידה גדול בארבעה משקים בצפון ים המלחבניסויים  בק

התייבשו ונפלו פחות ידות בעצים המוצמאים מאשר .  הוריד את רמת הנזקיםצמצום ההשקיהשהחמישית 

למרות שעד עתה לא מצאנו . Cohen et al. 2010) (בעצים שהיו נתונים לממשק ההשקיה המישקי
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 את ההשפעה של צמצום  לעומק בעונות הבאותלהמשיך ולבחוןיש , ם וביבול בעקבות הטיפולפגיעה בעצי

 .ומסחרילפני המלצה על צימצום ההשקיה בקנה מידה רחב , ההשקייה על היבול

לנגע ידות  F. proliferatumלגבי הפוטנציאל של בעקבות התוצאות שהתקבלו בשנים האחרונות 

כתוצאה מצימוח בעיות בצימוח הידה : העלנו מודל להיווצרות התופעה )2009' סורוקר וחוב(עובריות 

 .F-בהמשך מזדהם הפצע ב. מביאות לנקיעתה בעודה חבויה עדיין עמוק בין בסיסי הכפותמהיר 

proliferatum,קיימת אפשרות שלגורם .  הידההתייבשות או לנפילת ל–ובהמשך ,  המביא לריקבון

 .לבירור קשר זה דרוש מחקר נוסף. וגןאנטמולוגי יש תפקיד בהפצת הפת
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