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 תקציר .1

על פי שמכיל תערובת של מיקרואורגניזמים בלה( הטר –)ובעברית  Terrabellaהתכשיר ששמו 
את הפעילות הביולוגית של  יםמגביר ,את קליטת המינרלים מהקרקע יםפירסומי החברה משפר

בגבעת ברנר לבחינת  ה תצפית ע"י צוות המטעבוצע 2015. בשנת ליבואת הומעלים  הצמחים
לה שלוש המהזן האס. גוש אחד של המטע טופל בטרב השפעת התכשיר על בריאות עצי אבוקדו
עצים שטופלו בתכשיר היה גבוה הנמצא שהיבול של פעמים והשני לא טופל ושימש כהיקש. 

אפשרות  עלתה אתעצי ההיקש שלא טופלו. בחינה מחודשת של הממצאים היבול משמעותית מ
)שנגרם מפגיעות שי המטע בין שני גומהבדלים במצב הכללי של העצים שההבדלים ביבול נבעו 

שני הגושים ביצענו שני ניסויים ב 2017בלה. בשנת האירועי קרה( ולא בגלל הטיפול בטר
יישום החומר נעשה אבוקדו. הבלה על עצי הלבחינת ההשפעה שיש לטיפול בטרהאמורים 

בשני הניסויים הטיפול בהתאם להמלצות החברה, היישום וכן הקטיף נעשו ע" צוות המטע.
שנתי, לא השפיע על צבע העלים, לא -בלה לא שיפר באופן מובהק את קצב הצימוח החדהבטר

ולא העלה באופן מובהק מי מחלה וגורמים אחרים גורמהפחית את מידת ההתייבשות של הענפים 
במשך שנתיים לא הייתה בלה הבטראת היבול. בהערכות שבצענו בחלקה צעירה שטופלה 

 חות של העצים החיים.תהמתים או על קצב הצימוח והתפ לתכשיר השפעה על שכיחות העצים

 

לאחר שהתוצאות נותחו וסוכמו נשלחה טיוטה של הדו"ח )הכוללת את נתוני היבול שנשלחו לכותב דו"ח 
זה( לנציגי החברה. בשלב זה התברר לנציגי החברה שנפלו טעויות בחלק מתוצאות היבול והם העבירו 

סתייגויות המקוריות; ה היבוללכותב דו"ח זה את התוצאות המתוקנות. בדו"ח הנוכחי מוצגות תוצאות 
  בנספח.נותחו על ידי אנשי החברה מוצגות ו חושבונציגי החברה וכן תוצאות היבול המתוקנות, כפי ש

 

 אמבו. 2

תסמיני מחלה שכללו התייבשות של ענפים ברמות חומרה בארץ בוגרים בשנים האחרונות זוהו במטעי אבוקדו 
תסמיני עצים במטע. כל אחד מהבדדים במטע ועד להתייבשות של ענפים רבים שונות: מהתייבשות של ענפים בו

)אבל לא באופן בעיקר בודדנו  יםסימפטומטיענפים מפירות. חנטים ונראו גם על תפרחות, התייבשות ופגיעה 
ו   Lasiodiplodia theobromae (LT)המיניםאת  ובמיוחד Botryosphaeria לסוגבלעדי( פטריות המשתייכות 

- Lasiodiplodia pseudotheobromae (LPT) . .השלמנו את מבחן קוך הזיהוי אומת בשיטות מולקולאריות
בגלל חשיבות המחלה והנזק שהיא ענפים. של להתייבשות מות בוטריוספריה גור סוגפטריות מהוהוכחנו ש

 גורמת יש למצוא אמצעים להתמודד עימה.

בלה(. התכשיר הטר –)ובעברית  Terrabellaמארה"ב מייצרת ומשווקת תכשיר בשם  AQUABELLAחברת 
על פי ת ושמרים(. יומכיל תערובת של מיקרואורגניזמים )ההרכב לא פורסם אבל נראה שמדובר בחיידקים, פטר

מגביר את הפעילות ו ,מהקרקע המינרליםמשפר את קליטת פירסומי החברה התכשיר, המיושם לקרקע, 
בגבעת ברנר  לבחינת תצפיות ע"י צוות המטע בוצעו  2015. בשנת יבולאת הומעלה  הביולוגית של הצמחים

בגוש אחד האס. גושים של הזן  בוקדו. התצפית הראשונה הועמדה בשניהשפעת התכשיר על בריאות עצי א
( לא טופל בתכשיר 3 ו)מספרך סמוהגוש הדרך מערכת הטפטוף ופעמים  3יושם בלה הטרהתכשיר  (,2 )מספרו
בלה העלה את כמות היבול שנקטף בשנה זו בצורה הכהיקש. לדברי מבצעי התצפית הטיפול בטר ושימש
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 תרחשה בשנה זו. 2גוש עצים הגדלים בוהתכשיר יושם שוב בהגמעה ל 2016משמעותית. התצפית נמשכה בשנת 
( של 2014ה בוצעה במטע צעיר )נטיעת אירוע קרה משמעותי שפגע בעצים ולכן היבול לא נשקל. התצפית השניי

א טופל ושימש כהיקש. בלה דרך מערכת הטפטוף והחצי השני לההזן האס. חצי מהעצים בחלקה זו טופלו בטר
 . על היבול לא נבחנה השפעת הטיפול בתכשיר, א מניבמאחר והמטע הצעיר עדיין ל

תב דו"ח זה והציע לבחון את השפעת לכואת התכשיר בארץ,  פנה נציג החברה המשווקת 2017בראשית שנת 
שני  2017הנגיעות במחלת הבוטריוספריה. לאחר סיור בתצפיות שתוארו למעלה הוחלט לבצע בשנת התכשיר על 

 3גוש בלה במהלך השנתיים הקודמות והניסוי השני בהבטר שטופל 2בגוש ניסויים במטע המבוגר: ניסוי אחד 
לאמוד את השפעת הטיפולים הוחלט  בתכשיר. בחלקה הצעירה, בה בוצעו תצפיות בשנתים הקודמות, שלא טופל

בלה על המטרת הניסויים והבדיקות, הייתה לבחון את השפעת הטיפול בטר שכבר ניתנו על בריאות העצים.
 ועל היבול. , על יכולת שיקומם מנזקי הקרה בריאות העצים

 

 תיאור הניסויים שבוצעו. 3

 בוגר במטעניסויים  3.1

 בחורףלו מאירוע קרה משמעותי סב 2016 –ו  2015בהן בוצעה התצפית בשנים  בגושיםכפי שצוין למעלה העצים 
 , היו עצים שנפגעו באופן בינוני . הקרה פגעה בצורה דיפרנציאלית בעצים: היו עצים שנפגעו קשה מהקרה2016

נגזמו והורחקו הענפים שהתייבשו באירוע  2017שלא נפגעו כלל. בתחילת  שנפגעו בצורה קלה אועצים היו ו
בינונית  ; בעצים שנפגעו בצורהולדושלמעשה,  ,ם והעציםענפיהמרבית הקרה. בעצים הפגועים קשה הוסרו 

שלא נפגעו כלל, לא  אילהו, בצורה קלה עצים שנפגעו באירוע הקרהוהחלק מהענפים אירוע הקרה נגזמו רק ב
סיירנו במטע ובגלל שנראה היה שקיימים הבדלים משמעותיים בפגיעת הקרה  2017במרץ  30. בתאריך טופלו

החלטנו לבצע שני ניסויים  ,3גוש מספר ל 2גוש מספר )כפי שבאה לידי ביטוי בעוצמת הגיזום של העצים( בין 
במיפוי . גושיםי הבשנ של מצב העצים, ברמת העץ הבודד, ביצענו מיפוינפרדים, אחד בכל גוש. בשלב הראשון 

לדברי המגדל עצים אלה נעקרו בשנים קודמות לאחר העצים שהיו בשטח. של מצב ההחסרים ו ציםעהנרשמו 
 דרגות, כלהלן:  3דורג על פי סולם בן שהיו בשטח העצים של מצב שנפגעו קשה באירועי קרה שהתרחשו בעבר. ה

בצורה בינונית  ושנפגע = עצים 2נגזמו;  הםומרבית ענפי 2016בצורה קשה בקרה של  ועשנפגצים = ע 1דרגה 
דוגמא לסולם בו . 2016קרה של אירוע הכלל, ב ובצורה קלה, או שלא נפגע ושנפגע עצים = 3 ;2016בקרה של 

האטינגר זוהו י בהם בוצעו הניסויים הוא אטינגר. עצגושים הזן המפרה ב. 1השתמשנו מוצגת באיור מספר 
אחרי זן האס. עצי הכל הרישומים והדיווחים הכלולים בדו"ח זה מתייחסים באופן בלעדי לו בשטח וסומנו במפה

דרגות העצים על פי וחושבה ההתפלגות של  גושיםהעצים בכל אחת מה מצבשהסתיים המיפוי צויירה מפה של 
המספר הממוצע . ו שתי שורות עצים צמודותאחת מהן היבכל . הגושים חולקו לחלקות ניסוי ששלהם הפגיעה

לאחר מכן  , בהתאמה.3 –ו  2 בגושיםעצים  34.1או  30.2היה )=בכל חלקת ניסוי( של העצים בצמדי השורות 
הוצבו במתכונת הניסויים וחזרות  4כל טיפול כלל ; בלה(ההוגרלו שני הטיפולים בניסויים )היקש, ומטופל בטר

קות חלבלה יושם בההתכשיר טרפגיעה של העצים. התפלגות ההבלוקים נקבעו על פי של בלוקים באקראי כש
הטפטוף. בזמן הטיפול נסגרו שלוחות הטפטוף של העצים בחלקות ההיקש.  המטופלות באמצעות מערכת

באפריל  27 –ו  18סמ"ק לדונם, ובתאריכים  250בריכוז של באפריל  4: בתאריך שלוש פעמיםהתכשיר יושם 
, מספר הטיפולים ומועדם נקבעו )שהיה כפול מהמקובל( ריכוז התכשיר המיושם סמ"ק לדונם. 125של  בריכןז

  נציג החברה המשווקת.ידי על 
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באירוע הקרה  . העצים נפגעולסולם בו השתמשנו לקביעת מידת הפגיעה של העצים שנכללו בניסוייםדוגמא  .1 איור מספר

 .2016 בחורףשהתרחש 

דוגמים סקרו  שניהעצים.  הצימוח של עוצמתבלה על ההערכה של השפעת הטיפול בטרביוני בוצעה  13בתאריך 
, שנתי-החד מדדים הבאים: עוצמת הצימוחעל פי הם עציאת כל העצים שגדלו בחלקות הניסוי ודרגו כל אחד מה

דרגות, כלהלן:  3סולם בן צעות באמשנתי הוערכה -עוצמת הצימוח החד, וצבע העלווה. שנתי-החדאורך הצימוח 
= עוצמת צימוח בינונית; עוצמת צימוח גבוהה )על העץ  2שנתיים(; -= עוצמת צימוח נמוכה )מעט ענפים חד 1

דרגות, כלהלן:  3שנתי הוערך גם הוא באמצעות סולם בן -שנתיים רבים(. אורך הצימוח החד-התפתחו ענפים חד
שנתי ארוך -בממוצע(; צימוח חד \ס"מ 25עד  10= צימוח באורך בינוני ) 2ס"מ בממוצע(;  10= צימוח קצר )עד  1

עליהם  עצים שהעלים שגדלו = 1ס"מ, בממוצע(. צבע העלווה הוערך על פי סולם בן שתי דרגות, כלהלן:  25)מעל 
 ותעוצמעצים ב= עצים שהעלים שגדלו עליהם היו בצבע ירוק כהה. תמונות מייצגות של  2היו כלורוטיים; 

, עבור כל אחד מהמדדים, הלאחר ההערכה חושב .3 - ו 2באיורים מספר מוצגות שונים צימוח וצבע עלווה 
בכל חזרה. לאחר מכן חושבו הערכים הממוצעים עבור כל טיפול.  –השכיחות של העצים שהיו בכל דרגה 

 .  2χנקבעה באמצעות ניתוח שונות או מבחן  , עבור כל ניסוי,מובהקות ההבדלים בין הטיפולים

 

 

 .של העצים שנכללו בניסוייםעוצמת הצימוח לסולם בו השתמשנו לקביעת דוגמא  .2 איור מספר
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 .של העצים שנכללו בניסוייםצבע העלווה לסולם בו השתמשנו לקביעת דוגמא  .3 איור מספר

בלה על בריאות העצים. ארבעה דוגמים ההטיפול בטרבאוקטובר בוצעה הערכה לקביעת השפעת  3בתאריך 
ואת צבע העלווה.  שהיו עליהם סקרו את כל העצים שנכללו בשני הניסויים והעריכו את מספר הענפים היבשים

ענפים  3= עד  1= אין ענפים יבשים כלל;  0דרגות, כלהלן:  4סולם בן באמצעות ים הוערך שבמספר הענפים הי
הגורם להתייבשות של הענפים לא ענפים יבשים לעץ.  6 -= יותר מ  3ענפים יבשים לעץ;  3-6=  2יבשים לעץ; 

נקבע, רק מספרם. בהערכה זו גם נרשם צבע העלווה על פי הסולם בן שתי הדרגות שתואר למעלה. לאחר 
בכל חזרה. לאחר מכן חושבו  –, עבור כל אחד מהמדדים, השכיחות של העצים שהיו בכל דרגה החושב ההערכה

נקבעה באמצעות ניתוח בין הטיפולים, עבור כל ניסוי, הערכים הממוצעים עבור כל טיפול. מובהקות ההבדלים 
 .  2χשונות או מבחן 

הקטיף בוצע על ידי לאחר ההבשלה נקטפו הפירות שגדלו על העצים בכל אחת מחלקות הניסוי בנפרד ונשקלו. 
בדצמבר בוצע קטיף סלקטיבי  10פעמיים; בתאריך נציג החברה והתוצאות נשלחו לכותב דו"ח זה. הקטיף בוצע 

נותרים. בדו"ח זה מוצג היבול הכולל בינואר נקטפו הפירות ה 10 –ו  9בו נקטפו רק הפירות הגדולים ובתאריכים 
היו והיבול שנשקל נאסף מכל העצים שגדלו בכל אחת מחלקות הניסוי, ומפני שמאחר )סכום שני הקטיפים(. 

חלקת ניסוי. יבול הממוצע לעץ )בק"ג( עבור כל החושב היו בחלקות הניסוי השונות, הבדלים במספר העצים ש
היבול  –וצאה היא הת. לחלקה במספר העצים שהיו בהיבול הכולל ה על ידי חלוקה של כמותהחישוב בוצע 

גוש ובמיוחד בניסוי שבוצע ב –ניסויים גושים בהם בוצעו הכפי שצוין למעלה בשני ה ניסוי.ת חלקב הממוצע לעץ
כלל  (. עצים אלה לא נשאו פרי1)איור מספר  2016 חורףשנפגעו קשה באירוע הקרה שהיה ברבים עצים היו  – 3

לא נפגעו משמעותית חושב היבול הממוצע )בק"ג( לעצים שלכן . והכללתם בחישוב גרמה להטייה של התוצאות
. מובהקות ההבדלים בין הטיפולים, עבור כל ניסוי, (2+3בדרגות פגיעה בתחילת הניסוי היו מהקרה )עצים ש

  נקבעה באמצעות ניתוח שונות.

 

 צעירה התצפית בחלק 3.1

ההשפעה ( של הזן האס תצפית לבחינת 2014בוצעה במטע צעיר )נטיעת  2016 –ו  2015כפי שצוין למעלה בשנים 
בלה דרך מערכת הטפטוף הבלה על התפתחות העצים. חצי מהעצים בחלקה זו טופלו בטרהשל הטיפול בטר

בוצעה  2017ביוני,  13עצים. בתאריך  235 –מהחלקים היו כ והחצי השני לא טופל ושימש כהיקש. בכל אחד 
נסרק ויזואלית על ידי דוגם אחד )אלי סימנסקי( שהעריך את מצב  הערכה בחלקת התצפית. כל אחד מהעצים

= עצים 2; = עצים מעוכבים 1; = עצים מתים 0דרגות, כלהלן:  4ההתפתחות שלהם באמצעות סולם בן 
 –ה השכיחות של העצים שהיו בכל דרגה לאחר ההערכה חושב. = עצים במצב התפתחותי תקין 3; כלורוטיים

 .2χבכל טיפול. מובהקות ההבדלים בין הטיפולים חושבה באמצעות מבחן 



 

 

 
5 

 

   

 ודיון תוצאות . 4

 במטע בוגרניסויים  4.1

. בעוד 3 –ו  2 גושיםבהערכה של מצב העצים לפני העמדת הניסויים התברר שהיו הבדלים משמעותיים בין 
. לדברי 2מספר  גושהיו חסרים ב (0.8%מעט מאד עצים ), (17.2%מהעצים היו חסרים )כחמישית  3מספר  שבגוש

רחשו שהת קרה אירועיהם נפגעו קשה בבגלל ש (2015לפני שנת ) הרחוק העצים החסרים נעקרו בעברכל המגדל 
. שיםשני הגוהשפיע בצורה שונה על העצים הגדלים ב 2016תרחש בחורף אירוע הקרה שהבשנים קודמות. גם 

 3גוש מספר היו במצב התפתחות תקין הרי שבלא נפגעו מהקרה ו( 96.2%מרבית העצים ) 2גוש מספר בעוד שב
במידה פגעו ממצאים אלה עולה שאירועי הקרה (. 4ר איור מספ( היו באותו המצב )46.9%פחות מחצי מהעצים )

 2015שצוין למעלה היבול שנקטף בשנת . כפי 2גוש בעצים הגדלים באשר מ 3גוש בעצים הגדלים ברבה יותר 
 גושבלה( היה גבוה במידה משמעותית מהיבול של העצים שגדלו בהטופלו בטר)עצים ש 2גוש מהעצים שגדלו ב

מבחינת פגיעת הקרה  גושיםי הנשימשו בתצפית כעצי ההיקש(. ההבדלים בין שבלה ושהלא טופלו בטר)עצים ש 3
גוש )יחסית ל 2 גושב 2015היבול שנקטפה בשנת הגבוהה יותר של ת כמוהמעמידים בסימן שאלה את המסקנה ש

פגיעות הבע מבכמות היבול )כולו או חלקו( נ בלה. לא מן הנמנע שמקור ההבדלה( היא תוצאה של הטיפול בטר3
זאת מאחר  יכולים לשפוך אור על שאלה זו. 2017ממצאי הניסויים שבצענו בשנת לקרה. שני הגושים  השונה של

 עצים שלא טופלו.ובלה העצים שטופלו בטר ויהשבצענו שבכל אחד משני הניסוים 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טופל  2גוש . 2017בגבעת ברנר לפני העמדת הניסויים שבוצעו בשנת  3 –ו  2 ים גושמצב עצי האבוקדו ב .4יור מספר א
במרץ  30ההערכה בוצעה בתאריך לא טופל  בטרהבלה ושימש כהיקש בתצפית.  3. וגוש 2016 - ו 2015 שניםבטרהבלה ב

. הפגיעה בעצים הנותרים היא תוצאה של אירוע קרה שהתרחש בחורף 2015. העצים החסרים נעקרו לפני שנת 2017
ומרבית ענפי  2016קרה של = עץ שנפגע בצורה קשה ב 1דרגות, כלהלן:  דרגה  3על פי סולם בן נקבע מצב העצים  .2016

= עץ שנפגע בצורה קלה, או שלא נפגע כלל, בקרה של  3; 2016= עץ שנפגע בצורה בינונית בקרה של  2השלד שלו נגזמו; 
 .2χחושב באמצעות מבחן כמבין הטיפולים מובהקים הבדלים לא היו  .2016

 

בלה על החנו את השפעת הטיפול בטרבשלושה חודשים לאחר יישום התכשיר,  ,ביוני 13 –בהערכה שבוצעה ב 
שנתי, אורך הצימוח -עוצמת הצימוח החדבשלושת המדדים שנבחנו ) בשני הניסויים,מידת הצימוח של העצים. 

שלא טופלו בתכשיר  בלה לבין עצי ההיקשהלא היו הבדלים בין העצים שטופלו בטר ,שנתי, וצבע העלווה(-החד
  .(6 –ו  5)איורים מספר 
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בלה על צבע העצים ועוצמת הצימוח החד שנתי בחלקות הניסוי. ההערכה בוצעה ההשפעת הטיפול בטר .5איור מספר 
= עוצמת צימוח נמוכה )מעט  1דרגות, כלהלן:  3שנתי הוערכה על פי סולם בן -. עוצמת הצימוח החד2017ביוני  13בתאריך 

 שנתיים רבים(. -ם חד= עוצמת צימוח בינונית; עוצמת צימוח גבוהה )על העץ התפתחו ענפי 2שנתיים(; -ענפים חד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביוני  13הצימוח החד שנתי בחלקות הניסוי. ההערכה בוצעה בתאריך אורך בלה על ההשפעת הטיפול בטר .6איור מספר 
=  2ס"מ בממוצע(;  10= צימוח קצר )עד  1דרגות, כלהלן:  3שנתי הוערך באמצעות סולם בן -. אורך הצימוח החד2017

בין מובהקים הבדלים לא היו  ס"מ, בממוצע(. 25שנתי ארוך )מעל -בממוצע(; צימוח חד \ס"מ 25עד  10י )צימוח באורך בינונ
 .2χחושב באמצעות מבחן כמהטיפולים 

 

מנסיון העבר למדנו שמחלת הבוטריוספריה גורמת להתייבשות של ענפים בסוף הקיץ. מסיבה זו ביצענו   
בלה על בריאות העצים. התוצאות מסוכמות השל הטיפול בטרבאוקטובר הערכה לבחינת ההשפעה  3בתאריך 

. ים בעצי הניסוי בין שני הטיפוליםלא היו הבדלים במידת ההתייבשות של ענפבשני הניסויים . 7באיור מספר 
 גם לא השפיע על שכיחות העצים הכלורוטיים )תוצאות לא מוצגות(.בלה הבטרהטיפול 
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. 2017באוקטובר  3בלה על בריאות העצים בחלקות הניסוי. ההערכה בוצעה בתאריך ההשפעת הטיפול בטר .7איור מספר 
-3=  2ענפים יבשים לעץ;  3= עד  1= אין ענפים יבשים כלל;  0דרגות, כלהלן:  4בריאות העצים הוערכה באמצעות סולם בן 

 .2χחושב באמצעות מבחן כמבין הטיפולים מובהקים הבדלים לא היו  ענפים יבשים לעץ. 6 -= יותר מ  3ענפים יבשים לעץ;  6

 

על כמות היבול. מאחר ומספר העצים בכל חלקה  בלהההשפעת הטיפול בטרלאחר ההבשלה של הפירות נקבעה 
היה שונה, חושב היבול הכולל הממוצע לעץ. בניתוח בו נכללו כל העצים שהיו בחלקות הניסוי היה הבדל בכמות 

מפני שהעצים שנפגעו קשה  האמיתי. לדעתנו הבדל זה לא מבטא נכונה את המצב 3 לגוש 2 גושהיבול לעץ בין 
 שלא בעצים וצעהיבול הממ  נקבע בו חישובל להתייחס יש ןלא נשאו יבול כלל. לכ 2016מאירוע הקרה בחורף 

היה דומה. בכל מקרה,  יםהניסוי יבשנשהיבול של העצים  להוע זה חישובמהקרה.  אירועב משמעותית נפגעו
ההיקש טיפול לעצי  בלההבטרשטופלו  עצים בין לעץהממוצע  יבולב מובהק הבדל היה לאהניתוח  שיטות שתיב

 בנספח. 1ראה גם טבלה מספר  (.8)איור מספר 

 

חושב היבול  בגרפים המוצגים בצד שמאלעצים בחלקות הניסוי. יבול הבלה על ההשפעת הטיפול בטר .8איור מספר 
לא היו העצים שהיו בחלקות הניסוי ובצד ימין רק עבור העצים שלא נפגעו משמעותית בקרה. הסבר בטקסט.  עבור כל

  .שונות ניתוחחושב באמצעות כמבין הטיפולים  מובהקיםהבדלים 
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 תצפית בחלקה צעירה 4.2

מהקרקע ומגביר את הפעילות  המשפר את קליטת המינרלים תכשירהדרך הטובה ביותר לבחון השפעה של 
הביולוגית של העצים היא במטעים צעירים. עצים צעירים רגישים מאד למחסורים ושינויים קטנים בממשק 

בשנים האחרונות הדישון וההשקיה שלהם מתבטאים בצורה ברורה בקצב הצימוח שלהם ובמצבם באופן כללי. 
עירות, וטיפול בריסוס או בהגמעה של התכשיר קנון מחלת הבוטריוספריה לנזקים קשים מאד בנטיעות צגרמה 

בחנו את ההשפעה שהייתה לטיפול  2017ביוני  13הפחית משמעותית את הנזק שגרמה המחלה. בתאריך 
. מניתוח 2016 - ו2015 –התכשיר במשך שנתיים בתצפית זו יושם  בלה בתצפית שבוצעה בחלקה צעירה.הרבט

הנתונים התברר שלא היו הבדלים מובהקים בשכיחות העצים הצעירים שמתו, העצים שהתפתחותם הייתה 
 (.9היקש )איור מספר לבלה הבין טיפול הטר ייתה כלורוטיתהשהעלווה שלהם מעוכבת והעצים 

 

מצב ההתפתחות של העצים הוערך ה הצעירה. בחלק עציםהתפתחות הבלה על ההשפעת הטיפול בטר .9איור מספר 
= עצים במצב התפתחותי  3= עצים כלורוטיים; 2= עצים מעוכבים;  1= עצים מתים;  0דרגות, כלהלן:  4באמצעות סולם בן 

 .2χחושב באמצעות מבחן כמבין הטיפולים מובהקים הבדלים לא היו תקין. 

 
 סיכום .5
 

  אופן שונה מאירועי קרה שהתרחשו בעבר הרחוק של גבעת ברנר נפגעו ב 3ובגוש  2העצים הגדלים בגוש
מאירועי הקרה, נפגעו בצורה קשה  3שהעצים הגדלים בגוש . בעוד 2016ומאירוע הקרה שהתרחש בחורף 

נפגעו בצורה קלה או שלא נפגעו כלל. לא ניתן לשלול את האפשרות שהיבול שנקטף  2בגוש  העצים הגדלים
מהעצים שגדלו בגוש היה גבוה יותר מהיבול שנקטף בלה( ה)שטופלו בטר 2מהעצים שגדלו בגוש  2015בשנת 

 בלה.הטיפול בטרבגלל הולא  ההבדל בפגיעת הקרה בין שני הגושיםבגלל בלה( ה)שלא טופלו בטר 3
 בלה לא השפיע באופן מובהק על ההטיפול בטר 3 -ו 2בגושים במטע הבוגר  2017ניסויים שבצענו בשנת ב

  או על היבול. שנתי, על צבע העלים, על מידת ההתייבשות של הענפים-הצימוח החד
 בלה במטע צעיר לא השפיע על שכיחות העצים המתים או על קצב הצימוח הטיפול במשך שנתיים בטר

 חות של העצים החיים.תוההתפ

 או על עצים או צמחים  אבוקדובלה על עצי הבמידה ויש כוונה לבחון בעתיד את ההשפעה שיש לטיפול בטר
אחרים, אנו ממליצים בחום לעשות זאת בניסויים מסודרים עם חזרות )כפי שנעשה במחקר זה( ולא 

 בתצפיות.
 

 . הבעת תודה6

, אלי משה בסרניסים ברנע, צוות המטע של קיבוץ גבעת ברנר, שבצענו. כל המעורבים במחקר לאנו מודים 
 רן שולחני ומנחם בורנשטיין.תום שריר, סימנסקי, 
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 נספח. 7

 

 לכתוב בדו"ח תגובת החברה

חברה אקווהבלה אורגניק סולושיינס מודה לפרופ' דני שטיינברג על שיתוף הפעולה המלא והמקצועי, על 
הטרהבלה יכול לשקם עצי אבוקדו שנפגעו מקרה או בוטריוספריה, נושא חשוב הירתמותו לבדוק באם תכשיר 

מאין כמותו והרי זה מבורך.  אם כי החברה מבקשת להבהיר שלמרות שהיא מקבלת דיווחים מחקלאים ברחבי 
 העולם על יעילות התכשיר במיגור ועכוב מחלות ונזקים, היא לא טוענת שהתכשיר מדביר מחלות.

מראה עלייה ביבול בגידולים שונים בידי חקלאים שונים. לרבות אצל חקלאי אבוקדו מישראל  תכשיר הטרהבלה
חלקם אף משתמשים בתכשיר הטרהבלה במשך שנתיים ושלוש ומרוצים. אנו שמחנו לראות שגם בחלקה 

מובהק   , ניתן לראות עלייה משמעותית בייבול פר עץ. העובדה שלא היה הבדל3שהייתה רגישה יותר לקרה, גוש 
, לא מפתיעה, וכנראה  מעידה על שרידות  המקרואורגניזמים של טרהבלה לאורך זמן. יש 2ביבול פר עץ בגוש 

ולכן המקרואורגניזמים של טרהבלה נמצאו גם בחלקות  2016 -ו  2015לזכור שגוש זה טופל בטרהבלה הן במהלך 
 ההיקש. 

די לבדוק שיקום של מטעים מפגיעות קרה ומחלות מניסיון מצטבר של חקלאים בארץ ובארה"ב, מסתמן שבכ
 שנים עד שהעצים מתחילים להניב פרות ואז רק לבדוק את יכולת התכשיר לשקם. 3יש לעקוב לפחות 

בניסויים בהם נבדקים תכשירים המבוססים על מיקרואורגניזמים יש לקחת בחשבון את יכולת תנועתם 
( וזליגתם לחלקות הבקורת. על אחת כמה וכמה במטעי אבוקדו http://tinyurl.com/y87xynnp.)ראה

ששורשיהם משתרעים למרחק רב והם יותר קרובים לפני השטח. לא מן הנמנע  שההבדלים בין חלקות מטופלות 
 להיקשים היו גדולים יותר לו היה נלקח מרחק רב יותר בינהם.

 

 יגות החברה בנושא תוצאות היבולהסתי

לאחר שהתוצאות נותחו וסוכמו נשלחה טיוטה של הדו"ח )הכוללת את נתוני היבול שנשלחו לכותב דו"ח זה( 
לנציגי החברה. בשלב זה התברר לנציגי החברה שנפלו טעויות בחלק מתוצאות היבול והם העבירו לכותב דו"ח 

תוצאות היבול המתוקנות,  .תוצאות היבול המקוריות וצגוה הנוכחידו"ח גוף הזה את התוצאות המתוקנות. ב
 .1בטבלה מספר מוצגות  ,כפי שחושבו ונותחו על ידי אנשי החברה

 

 תוקניםעל פי נתוני היבול המהשפעת הטיפול בטרהבלה על יבול העצים בחלקות הניסוי כמחושב  :1טבלה מספר 
 ידי החברה על

 
 

 מקום ביצוע הניסוי
 

 מדד היבול 
 טיפול

 טרהבלה  היקש
יבול של עצים שלא נפגעו משמעותית מאירוע  2גוש 

 )ק"ג/עץ(  2016הקרה שהיה בשנת 
 

 א 79.3  א* 76.5

 א 2271  א 2225 (דונם/)ק"גיבול מחושב  
     

יבול של עצים שלא נפגעו משמעותית מאירוע  3גוש 
 )ק"ג/עץ(  2016הקרה שהיה בשנת 

 

 א 75.9  ב 57.9

 א 1415  ב 896 (דונם/)ק"ג יבול מחושב 
 

ברמת מובהקות של  HSD*בכל ניסוי, בכל מדד יבול, ערכים שלידם אותיות שונות שונים זה מזה במובהק כנקבע על פי מבחן 
P >0.05. 

 
 

http://tinyurl.com/y87xynnp
http://tinyurl.com/y87xynnp

