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 ?מה זה גיזום

מכלול הפעולות הנעשות על העצים כדי לשנות את   •
על ידי חיזוק או ריסון , צורתם וגדילתן הטבעית

על מנת לתת להם צורה מוגדרת  , התפתחות ענפים
 .ולאפשר להם פוריות אופטימאלית ואיכותית

הגיזום נחוץ לשיווי משקל בין תנאי המחיה לתנאי  •
 היצור

 הגיזום הינה הפעולה הפשוטה והזולה להגדלת פרי•

בגיזום קובעים את גובהו ורוחבו של העץ בהתחשב  •
 בשיטת המסיק



 מטרת הגיזום

 בקרת הצימוח•

 .בעצים הצעירים היוביניליתקיצור התקופה •

 :ויסות הפוריות•

והפחתת הירידה בפוריות בעץ   הסרוגיותהקטנת  –

 .י עיכוב בתהליכי התמותה "הבוגר ע

קיום שיווי משקל בין הצמיחה הוגטטיבית לפוריות על  –

מנת להביא למקסימום יבול מצד אחד ולחיוניות מצד  

 .שני



 המשך

 הפחתת הלחות היחסית בתוך העץ והקטנת הנגיעות•

 י חדירה טובה של"הדברת הפגעים ע ויעולבפגעים •

 .התרסיס לכל חלקי העץ•

 חדירת אור לתוך העץ וכך עידוד הצמיחה•

 .הפקעיםוההתמיינות של •

 מסיק נוח ויעיל•



 תקופות גדילת העץ

. שבה אין פרי אך הצמיחה חזקה יוביניליתתקופה •

 .5משנה ראשונה עד שנה  -מעט גיזום אם בכלל

כאשר הצמיחה והפוריות בשיאה מלווה בצמיחת  •

גיזום  . ענפים יותר נמוכה מאשר התקופה הראשונה

 קל

מיצר מעט פרי ויש לו מעט  , כאשר העץ מזדקן•

 .גיזום חריף עד כדי חידוש. צמיחה וגטטיביות





 מחלת עין הטווס

  

 .תוקפת בעיקר את עלי הזית •

 .כל העולם –תפוצה  •

:  התפתחות המחלה תלויה בגורמים רבים כגון •

 .גשם ויישומים קולטורלים, טמפרטורה, לחות

 –רגישות הזנים   •
   .מעלות<פישולן<ברנע<מנזנילו<פיקואל<נבאלי<סורי



 המשךמחלת עין הטווס 

 (Spilocaea oleagina: )י הפטרייה”נגרמת ע•

•Fusicladium oleagineum 

 לחות יחסית באוויר %100: תנאי התפתחות•

 21 -19. אופט. מעלות צלזיוס 24 -16.: טמפ•

חדשים על , שבוע לאחר הניתוק: אורך חיי הנבגים•
 .הקונידיוספורה

 .י גשם”הדבקה כמעט רק ע•

 זמן אינקובציה ארוך•

 KOH-י טיפול ב”ניתן להבחין בכתמים ע•



 2-10בקוטר , כתמים עגולים  •

בעיקר בצידו העליון של  , מ"מ

 .העלה

צבע הכתמים הוא מחום לצהוב    •

 .ומסודר בעיגולים קונצנטריים

עם התפתחות המחלה הכתם   •

 .אפור-הופך לשחור

מתפתחת הילה צהובה , בהמשך  •

עד להצהבה כללית  , סביב הכתם
 .ולנשירת העלה

 סימפטומים -מחלת עין הטווס 



 סימפטומים על העלים -עין הטווס



 עלים נגועים –עין הטווס 

 



 . נשירת עלים רבה •

 .בנגיעות קשה הענפים התחתונים ערומים מעלים •

 .גדלה עם העלייה בעוצמת המחלה -החלשת העץ •

 .פגיעה בפקעים החיקיים והאטה בהתפתחות העץ •

 .בנגיעות קשה נפגעים גם הפירות•

 הנזק -עין הטווס



 תיאור הפתוגן – עין הטווס

 .Fusicladium oleagineumהפתוגן הוא פטרייה בשם  •

הפטרייה מתפתחת ויוצרת מושבות מתחת   •

 .לקוטיקולה העליונה של העלים

 .המושבות מתפתחות במקביל לפני העלה •

וכך  , כאשר הוא נע לכיוון שולי הפצעים, התפטיר גדל •

 .נוצרת צורת הטבעת הקונצנטרית האופיינית

 .נושאי הנבגים מופיעים מעל רשת הקורים •



 נביטה •

אולם אפשרית  , 16-21oC: הטמפרטורות האופטימליות –

 .34oCועד  2oC-בטווח של מ

 .98%יש צורך בלחות יחסית מעל  –

 התבססות •

או לחות יחסית גבוהה מאוד  , יש צורך באוויר רווי –

 .שעות לפחות 14למשך 

 .20oC: האופטימלית' הטמפ –

 מחזור חיים -מחלת עין הטווס 



 דגירה •
 .בהתאם לתנאים, שבועות 2-15 –נמשכת זמן רב  –

 שלב בלתי נראה   –

י  "הקוטיקולה החיצונית עוברת פירוק אנזימטי ע•
 .הקורים

הקורים פולשים לאפידרמיס עד שמגיעים לקוטיקולה  •
 .הפנימית ושם מתפתחים במקביל לפני העלה

 שלב נראה –

הפטרייה מתפתחת ברקמת התא ויוצרת קורים •
 .שחודרים לקוטיקולה כלפי חוץ

י השריית "ניתן לראות את ההדבקה משלב זה והלאה ע•
 NaOHאו בתמיסת , 5%בריכוז  KOHהעלים בתמיסת 

 .דקות 25-35למשך , בטמפרטורת החדר, 5%בריכוז 

   מחזור חיים - מחלת עין הטווס
 (המשך)



 עין הטווס  
 נבגים על נושאי נבגים



   מחזור חיים -מחלת עין הטווס 
 (המשך)

 הדבקה •

או בעלים , הפתוגן שורד תקופות קשות בעלים שנשרו –
 .הנגועים שעדיין נשארו על העץ

,  הנבגים שורדים על נושאי הנבגים חודשים אחדים –
אולם לאחר הניתוק הם מאבדים את כושר ההנבטה  

 .בפחות משבוע

 .י גשם"פיזור הנבגים רק ע –

עיקר ההדבקה בסתיו ובחורף בזמן הגשמים ואז סימני   –
כאשר ההדבקה היא באביב . המחלה יופיעו באביב

 .סימני המחלה רק בסתיו העוקב, המוקדם



 הדברה
 .  זנים עמידים •

 .  מעלות<פישולן<ברנע<מנזנילו<פיקואל<נבאלי<סורי –

 .גיזום ודילול מטעים צפופים •

 .ריסוס בחומרים נחושתיים •
 :טיפולים 2 –באזורים יבשים  –

 .אוקטובר –לפני גשם ראשון •

 .מ גשם"מ 200או לאחר , לאחר חודשיים•

 .טיפולים 3 –באזורים לחים  –

 .לצמצם את המרווח בין הטיפולים לחודש וחצי•

 :באזורים רגישים, במטעים נגועים –
 .במרץ, טיפול רביעי אביבי•

 :בשנים בהן יורדים גשמים מאוחרים באביב –
   (.נחושת+ סקור )יתכן טיפול נוסף גם באביב   •



 תכשירים -הדברה 

.  קוטל את הפטרייה -(0.02%)או פלינט ( 0.06%)סקור  •

 .משולב עם אחד מתכשירי הנחושת

 .למניעת הידבקות העלים במחלה –תכשירי הנחושת  •

 :נחושת הידרוכסיד•

 (  0.3%)קוציד   –

 (0.3%)בלו שילד   –

 (0.3%)מפיון ’צ  –

 (0.3%)פרסול   –

 (0.3%)קופרואנטרקול   –

 :גופרת נחושת •

 (1%)סיד כבוי ( + 1%)גופרת נחושת  –( 1%)מרק בורדו   –

   (1%)בורדזול   –
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