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 תקציר .1

לאברי הצימוח מללת(  –בחנו את הנזק שגורמת מחלת הבוטריוספריה )הנקראת בעברית בשנים האחרונות 

ריסוס מצאנו ש 2017 –ו  2016בצענו בשנים שניסויים שמונה . בולפוריות של של עצי אבוקדו הרפרודוקטיביים

רה משמעותית את פוריות התפרחות והגדיל את מספר הפירות פר בצוישתכשירי הדברה בזמן הפריחה 

בניסוי אחד בחנו את ההשפעה של הריסוסים על היבול ומצאנו שהריסוס העלה על תפרחת פורייה. שהתפתחו 

יצד פטריות הבוטריוספריה . להבין כ1הייתה:  2018. מטרת הניסויים שבצענו בשנת 82% –את היבול ב 

. לבחון את ההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסחריים בזמן 2משפיעות על הפוריות ועל היבול. 

. לבחון את 4. להגדיר את הריכוז המיטבי ואת התזמון של ריסוסי הפריחה. 3הפריחה על היבול ליחידת שטח. 

ים בזמן הפריחה על איכות הפרי ועל הפחתים לאחר ההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסחרי

חברות ההדברה בצענו בסך הכל אנשי ועם  , עם מגדליםבשיתוף עם אנשי ההדרכה של ענף האבוקדו. הקטיף

ניסויים תכשירי  17 –מהם, ב ניסויים שונים במטעי אבוקדו, מכפר הנשיא ומצובה בצפון ועד לנירים בדרום.  52

בניסויים אלה נבחנה ההשפעה של ריסוסי פריחה על כמות היבול ההדברה יושמו באמצעות מרססים משקיים. 

התכשיר סוויץ יושם ליחידת שטח, על האיכות של הפירות ועל הבריאות שלהם לאחר הקטיף ולאחר האיחסון. 

(. P< 0.05ק"ג לדונם, תוספת זו הייתה מובהקת ) 157+625בחמישה ניסויים ותוספת היבול הממוצעת הייתה 

ק"ג לדונם. התכשיר סוונה  264+248התכשיר פנאט יושם בארבעה ניסויים ותוספת היבול הממוצעת הייתה 

ק"ג לדונם. התכשיר סרנייד יושם בארבעה  69+126יושם בארבעה ניסויים ותוספת היבול הממוצעת הייתה 

התרומה הממוצעת ליבול של שלושת תכשירי לדונם. ק"ג  -81+8וצעת הייתה ניסויים ותוספת היבול הממ

פריחה הריסוסי (. P < 0.05) 0 –, ערך הגדול במובהק מ (12.8%) ק"ג לדונם 206ההדברה הראשונים הייתה 

חברות  ניסויים בוצעו על ידי אנשי 33את הבריאות של הפירות לאחר הקטיף.  ופרישו באיכות הפירות וגעלא פ

עלו עדויות שעשויים להיות מצבים הדברה לקביעת הריכוז המיטבי של התכשירים בריסוי פריחה. בניסויים אלה 

בהם לריסוסים תהיה השפעה שלילית על הפוריות. לפני שמיישמים את הממצאים במטעים מסחריים יש 

של יישום האופן והעיתוי ואת  להמשיך ולבחון באם אכן עלולה להיות לריסוס התפרחות השפעה שלילית

פריחה על דבורים ועל האוייבים הטבעיים הנמצאים במטעים. גם לבחון את ההשפעה של ריסוסי יש  הריסוסים.

 חשוב להדגיש שבשלב זה אין לתכשירי ההדברה בהם השתמשנו בניסויים רישוי לשימוש במטעי אבוקדו.
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 מבוא ותיאור הבעיה .2

כיוון לוהמתקדמת שוליים ב המתחילה התייבשות ענפיםם של אבוקדו בוגרים תסמיניבשנים האחרונות זוהו במטעי 
. העלים והפירות היבשים נשארים מחוברים לענפים וכאשר ההתייבשות מגיעה לענפי שלד יש פגיעה מרכז העץ

במספר תמותה לאחור.  –ובעברית  die backמשמעותית ביבול. תסמינים אלה מתאימים לאלה המכונים באנגלית 
נצפו גם בעבר. במקרה זה, נראה שחלה  חלק מהמקומות התסמיניםאזורים בארץ תופעות אלה היו חדשות אך ב

הפגועים נחתכו באזור הגבול שבין הרקמה הבריאה ענפים כשהחמרה משמעותית בעוצמתן ובשכיחותן של התופעות. 
מפטומטיות בודדו ברוב המקרים פטריות מערכת העצה פגועה ונקרוטית. מהרקמות הצמחיות הסישהתברר לפגועה 

הזיהוי אומת בשיטות מולקולאריות. בוטריוספריה הוא השם של . Botryiosphaeria  -לקבוצת ה המשתייכות 
מיני שלהן. על פי הספרות המקצועית, פטריות מקבוצת -השלב המיני של פטריות השונות זו מזו בשלב האל

מעורבות פטריות  למעלה.ורמות לתסמינים הדומים לאלה שתוארו הבוטריוספריה תוקפות צמחים מעוצים וג
המחלה אותה גורמת הפטרייה נקראת  .בעצים, בענפים ובפירות מקבוצה זו במחלה אושרה על ידי השלמת מבחן קוך

 מללת. –בעברית 

פטריות מקבוצת ביולוגיה של שהעסק בחקר ה מיזם חוס"ן בוטריוספריהמיזם ארצי שנקרא  נוואילך בצע 2012משנת 
קרן המדען הראשי של משרד  .ם  המחלהדרכים להתמודד עפיתוח ול של המחלה הבוטריוספריה, לאפידמיולוגיה

התמקד בהתפתחות המחלה מיזם ה. 2016הסתיים בשנת והוא המיזם לחן האבוקדו מימנו את החקלאות ושו
עלו עדויות לכך שגורם המחלה מאכלס, מתפתח ופוגע גם לאחר מכן במחקר שבצענו . במשתלות ובמטעים צעירים

. במטעים מסחריים מניבים ברחבי הארץ זיהינו תסמיני התייבשות אופייניים של רפרודוקטיבייםבאברי צמח 
במקרים אחרים הם התפשטו רו מוגבלים לתפרחות אך אמהמקרים תסמיני ההתייבשות נשתפרחות. בחלק 

בודדנו )לא בכל המקרים( את  הסימפטומטיים(. מהאזורים 1)איור מספר  םהנושאים אותלענפים מהתפרחות 
מצאנו שריסוס תכשירי הדברה בזמן הפריחה  2017 –ו  2016בשנים  בשמונה ניסויים שבצענו פטריות הבוטריוספריה.

שיפר בצורה משמעותית את פוריות התפרחות והגדיל את מספר הפירות שהתפתחו על תפרחת פורייה. בניסוי אחד 
חשוב להדגיש שבמרבית  .82% –שהריסוס העלה את היבול ב  והתבררבחנו את ההשפעה של הריסוסים על היבול 

מקרה, התוספת בכמות היבול או בשכיחות התפרחות הפוריות -תסמיני מחלה ובכל הניסויים לא נראו על העצים כל
לא הייתה קשורה לתסמינים של מחלת המחללת. הדרך בה שיפרו הריסוסים את הפוריות והעלו את היבול אינה 

 ברורה.

 

 .וטריוספריה. תמונות של תסמיני התייבשות של תפרחות )א( וענפים )ב( האופייניים למחלת הב1איור מספר 

 

טכנולוגיה בוצעו בעצים בודדים ותכשירי ההדברה יושמו בהם באמצעות  2017 –ו  2016כל הניסויים שבוצעו בשנים 
כדי  שאפשר יהיה לבחון את המשמעות של (. המשמשת בניסויים )מבחינת כלי הריסוס והפומיות בהן נעשה שימוש

תוך  לריסוסי פריחה על היבול של מטעי אבוקדו מניביםהממצאים לענף האבוקדו יש לבחון את ההשפעה שיש 
ועל ליחידת שטח בכלי ריסוס המקובלים במעשה החקלאי ולתעד את השפעת הטיפולים על כמות היבול שימוש 

בור נתונים צהדברה לימוש באבוקדו, יש לאפשר לחברות המאחר ואין עדיין רישוי לאף תכשיר הדברה לשאיכותו. 
דווח מקומות אחרים בעולם באת התכשירים שלהם לקבלת רישוי מהשירותים להגנת הצומח.  שיאפשרו להם להגיש

שבוצע במנגו להם לריקבונות עוקץ. במחקר מקביל  םמתפתח גם על פירות אבוקדו לאחר הקטיף וגורגורם המחלה ש
ריקבונות העוקץ  נמצא שריסוסי פריחה העלו את היבול והפחיתו את בשנים האחרונות בארץ על ידי נעם אלקן 

 לאחר הקטיף ובאיחסון. 
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חלקן הגדול חודר דרך הפרח וחלקן  .רקבונות עוקץ בפירות נגרמים ע"י מספר פטריות המדביקות את ענפי העץ
נמצאים ושם הם מאכלסים את רקמות העוקץ  פתוגניםלאחר החדירה, החודרות דרך פתחים טבעיים או פצעים. 

עם ההבשלה של הפרי  .ללא גרימת תסמינים נראים לעין במשך חודשים והעצה, תוך אכלוס השיפה במצב אנדופיטי
וגורמים לרקבונות עוקץ בפירות  מתעוררים םפתוגנייהוהזדקנות העוקץ, מערכות ההגנה הצמחיות נחלשות, 

הנזק מרקבונות עוקץ עלול להגיע לכדי עשרות אחוזים מהתוצרת הקטופה.  ולירידה משמעותית באיכות הפרי.
פטריות בוטריוספרה שונות )בעיקר  הן ות אבוקדוריקריות הגורמות לרקבונות עוקץ בפהפטריות הפתוגניות העי

Lasiodiplodia .) אין מידע באם ריסוסי פריחה משפיעים על התפתחות רקבונות עוקץ בפירות אבוקדו ועל האיכות
 הכללית של הפירות לאחר הקטיף ובמהלך האחסון.

 היו ארבע מטרות, כלהלן: 2018שנת לניסויים שבצענו ב

 . להבין כיצד פטריות הבוטריוספריה משפיעות על הפוריות ועל היבול.1

 . לבחון את ההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסחריים בזמן הפריחה על היבול ליחידת שטח.2

 ואת התזמון של ריסוסי הפריחה. הריכוז המיטבי. להגדיר את 3

על איכות הפרי ועל . לבחון את ההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסחריים בזמן הפריחה 4
 .הפחתים לאחר הקטיף

 

 העבודה שיטותעיקרי  .3

בעשרה אתרים, בכל אזורי גידול האבוקדו הארץ. בכפר הנשיא, תל קציר ושער הגולן בצענו ניסויים  2018ת בעונ
בוצעו ניסויים הזן פינקרטון. במצובה, לוחמי הגיטאות, מעגן מיכאל, אייל, סתריה, זיקים ונירים הניסויים בוצעו ב

בסדרת הניסויים הראשונה תכשירי ההדברה יושמו בכלים מסחריים. היו שתי מתכונות שונות של ניסויים. בזן האס. 
כשירי ההדברה יושמו באמצעות מרססי . בסדרת הניסויים השנייה תקראנו 'ניסויים משקיים'ניסויים זו למתכונת 

פירות שנקטפו בניסויים המשקיים הועברו למחלקה ליחסון תוצרת  .גב.  למתכונת ניסויים זו קראנו 'ניסויי חברות'
 חקלאית לשם בחינת ההשפעה של ריסוסי הפריחה על התפתחות ריקבונות עוקץ לאחר הקטיף.

 

הניסויים  - על היבול ואיכותו ריים בזמן הפריחהההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסח
 המשקיים

. בניסויים השונים היה שורה אחת במטע (חלקת ניסויחזרה )גודל כל יחידת הניסוי הייתה עץ בודד ובניסויים אלה  
חלקות טיפול זה לא  – היקש. 1: , כלהלןעצים. בכל ניסוי היו שני טיפולים 55 –ו  23מספר העצים בשורה נע בין 

חלקות טיפול זה רוססו ארבע פעמים בתכשירי הדברה. הריסוסים יושמו  – מרוסס. 2 – רוססו בתכשירי הדברה ו
פעמים. הריסוסים יושמו באמצעות מרסס מפוח משקי בנפח תרסיס  4לת הפריחה, מידי שבוע, ובסך הכל, יהחל מתח

, . התכשירים שיושמו היו פנאט )המשווק של ידי חברת תפזול(ליטר לדונם, כמקובל בכל משק ומשק 100-150של 
ץ )המשווק על ידי חברת אגריקה(, סרנייד )המשווק על ידי חברת לוכסמבורג( וסוונה )המשווק על ידי חברת יסוו

פעמים. בין השורות המרוססות לשורות  4הניסויים הוצבו במתכונת של בלוקים באקראי וכל טיפול חזר  .תרסיס(
האתרים בהם בוצעו הניסויים ניסויים משקיים.  19בסך הכל בוצעו קש בכל בלוק היו לפחות שתי שורות גבול. ההי

, בסוף העונה .1מופיעים בטבלה מספר והריכוזים בהם יושמו התכשירים בכל אתר  שנכללוהתכשירים , המשקיים
עם ההבשלה, נקטפו כל הפירות מעצי הזנים העיקריים שבכל ניסוי )פינקרטון או האס(. היבול של כל שורה נאסף 
למיכלים, הועבר לבית אריזה ושם בוצעה שקילה ומיון במערך המסחרי של בית האריזה כמקובל בשיווק מסחרי. 

הכולל. הממצאים שימשו לחישוב ההשפעה של  פו בטעות על ידי המגדלים והם אינם נכלים בניתוחטשני ניסויים נק
הריסוסים על היבול הממוצע לדונם של כל טיפול, על אחוז הפירות באיכות יצוא ועל אחוז הפירות הגדולים )מעל 

 הסתכלויות צמודות. – t(. מובהקות ההשפעה של הטיפול נקבעה באמצעות מבחן 18גודל 

 

 ניסויי החברות - התזמון של ריסוסי הפריחה המינון ו

למתכונת השנייה קראנו 'ניסויי חברות'. זמן הפריחה בחרנו עצים בודדים בהם הייתה פריחה שופעת. על כל אחד 
תפרחות בסרטי סימון צבעוניים. לאחר מכן הגרלנו את הטיפולים שנכללו בניסוי בין העצים. בכל  25מהעצים סימנו 

בחצי ריכוז  מרוסס. 2חלקות טיפול זה לא רוססו בתכשירי הדברה;  – היקש. 1ניסוי היו חמישה טיפולים, כלהלן: 
של בריכוז כפול  מרוסס. 4; של התכשיר הנבחןבריכוז המטרה  מרוסס. 3; של התכשיר הנבחןון המטרה נשל מי

עם מעכב  בריכוז המטרההתכשיר הנבחן  של( tank mix. יישום משולב )5; של התכשיר הנבחן ריכוז המטרה
רוססו ארבע פעמים. תכשירי ההדברה יושמו החל מתחילת הפריחה ובהמשך במרווחים  4 -, ו 2,3פולים טיצימוח. 

בשיא הפריחה( או פעמיים  –רוסס פעם אחת )בזן האס  5של  שבוע באמצעות מרססי רובים עד נגירה. טיפול מספר 
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פעמים. בין  4בשיא ובסוף הפריחה(. הניסויים הוצבו במתכונת של בלוקים באקראי וכל טיפול חזר  –)בזן פינקרטון 
ניסויי חברות. האתרים בהם בוצעו ניסויי  33העצים המרוססים בכל בלוק היה לפחות עץ גבול אחד. בסך הכל בוצעו 

 . 1החברות והתכשירים שנכללו בכל אתר מופיעים בטבלה מספר 

 וריכוזי המטרה של התכשירים בכל אתר שנכללותכשירי ההדברה , האתרים בהם בוצעו הניסויים :1טבלה מספר 

 
מתכונת 
 הניסויים

 
 

 אתר ניסויים

 
 פנאט

(0.15%) 

 
 סוויץ

(0.1%) 

 
 סרנייד

(1%) 

 
 סוונה

(0.1%) 

לונה 
 טרנקיליטי

(0.15%) 

 
 סרן

(0.5%) 

 - - - V V V כפר הנשיא 'משקי'

 - - V V - V מצובה

 - - V V V - לוחמי הגיטאות

 - - V V V V מעגן מיכאל

 - - - V - V אייל

 - - V - V V סתריה

 - - - - V - זיקים

 0 0 4 5 5 5 מס' ניסויים כולל

 - - - V V V כפר הנשיא 'חברות'

 - - - V - V תל קציר

  V V - - - שער הגולן

 V V - V V V מצובה

 V V V  V - לוחמי הגיטאות

 V V V V V V מעגן מיכאל

 - - - V - V אייל

 - - V - V V סתריה

 V V V V V V נירים

 4 4 6 7 5 7 מס' ניסויים כולל
 

הפוריות של התפרחות המסומנות. אחר פעמים במהלך העונה נערך מעקב אחר התפתחות תסמיני המחלה ו ארבע
ה ההערכה השנייה בוצעחנטים בגודל של עד סמ' אחד. . במועד זה היו אפרילההערכה הראשונה בוצע במהלך חודש 

הפירות היו בהם  ספטמבר-אוגוסטההערכה השלישית בחודשים ; ס"מ 5-8ו בגודל הפירות הייולי כש-בחודשים יוני
ההערכות לוש בש. נובמבר, בסמוך לקטיף המסחרי-וההערכה האחרונה בחודשים אוקטובר כמעט בגודל סופי

באם נראו עליה תסמיני מחלה  נרשם עבור כל תפרחתסקרנו את התפרחות כשהן היו מחוברות לעצים.  ותהראשונ
מערב(. לצד צד מזרח או לשל התפרחת המסומנת במרחב ) המפנהבנוסף נרשם ובאם היה עליה פרי )או פירות(. 

כל התפרחות המסומנות שנותרו על העצים. כל תפרחת נסקרה ויזואלית ונרשם באם  נקטפובמועד ההערכה האחרון 
וכמה. הנתונים שימשו לחישוב שכיחות  – נראו עליה תסמיני התייבשות אופייניים ובאם היו עליה פירות אבוקדו

ריה. בתחילה התפרחות הסימפטומטיות, שכיחות התפרחות הפוריות )באחוזים( ומספר הפירות שגדלו על תפרחת פו
ההשפעה של המפנה הנתונים המרחביים שימשו לחישוב חושבו המדדים לרמת החלקה ולאחר מכן הממוצע לטיפול. 

 הפוריות של התפרחות. על 

 = Pכיווני ברמת מובהקות של -נבחנה באמצעות ניתוח שונות חדעל הפוריות מובהקות ההשפעה של הריסוסים 

במדדים בין חזרות של אותו  מאחר הייתה שונות גדולהת מבחן חי בריבוע. . בחנו את ההבדלים גם באמצעו0.05
בכל טיפול ציירנו את העקום המתאר את אמדנו את ההשפעה של הטיפולים בדרך אחרת. טיפול, בכל ניסוי, 

הדינמיקה של הפוריות לאורך זמן, וחישבנו עבורו משוואת רגרסיה במקטעים, כאשר המשתנה התלוי היה שכיחות 
והמשתנה הבלתי תלוי היה זמן )ימים(. ממשוואת הרגרסיה חישבנו את הערך של  9תפרחות הפוריות )באחוזיםה

שכיחות הפוריות במועד ההערכה האחרון. לאחר מכן חישבנו עבור כל ניסוי את התרומה של כל אחד מהטיפולים 
השפעה הכוללת של הטיפולים של כל לפוריות )יחסית לטיפול ההיקש של כל ניסוי(. בסופו של דבר חישבנו את ה

תכשיר, בכל הניסויים בהם הוא נבחן. התוצאה מאפשרת לאמוד את התרומה שהייתה לכל ריכוז תכשיר לפוריות, 
, המשמעות היא שאחוז 20%בהשוואה לטיפול ההיקש, באחוזים. כך למשל, באם לטיפול מסויים הייתה תרומה של 

מזה של תפרחות שלא רוססו בריכוז זה של חומר ההדברה  20% –ה גבוה ב התפרחות הפוריות שהיו בטיפול זה הי
, המשמעות היא שהריכוז המסויים הפחית את מספר התפרחות -15%)היקש(.  באותו האופן, אם התוצאה הייתה 

דרך ניתוח זו איפשרה לחשב בהשוואה לתפרחות שלא רוססו בתכשיר ההדברה בריכוז המסויים.  15% –הפוריות ב 
 גם את השונות של ההשפעה, שבוטאה בערכי שגיאת תקן. 

בניסויים, הטיפול בו תכשירי  5לאחר שנותחו הנתונים התברר שלא ינתן להסיק מסקנות מהימנות לגבי טיפול מספר 
הייתה גדולה מידי  ההדברה יושמו במשולב יחד עם מעכב צימוח. השונות בין החזרות בכל ניסוי, ובין הניסויים

ונראה היה שכל מסקנה שהיא תהיה מוטה ושגויה. לכן לא נכללו ממצאי טיפול זה בדו"ח המצורף. בנוסף, התברר 
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שבאתר הניסויים במעגן מיכאל המגדל גזם את העצים לאחר סימון התפרחות, ואחד הניסויים, בו נגזמו תפרחות 
 ל בניתוח הממצאים. רבות )הניסוי של חברת אפעל( נפסל והוא לא נכל

 

  איכות הפרי ועל הפחתים לאחר הקטיףעל השפעת ריסוסי הפריחה 

, נדגמו אקראית פירות בניסויים המשקיים באייל, זיקים, מעגן מיכאל, מצובה ולוחמי הגטאות לאחר קטיף היבול
הטיפולים שהיו בכל ניסוי של שני מכל אחת מארבעת החזרות  .(16-20באיכות ייצוא בגודל ממוצע ואחיד )גודל 

ארגז אחד או שניים. הפירות שנקטפו  )היקש וריסוס של התכשירים סוואנה, סוויץ, תיופנאט או סרנייד( נדגם
למשך שלושה  5°Cהועברו למרכז וולקני, שם הם אוחסנו ללא כל טיפול לאחר קטיף, בחדר קור בטמפרטורה של 

( למשך שבוע. הפירות נבדקו בשלושה 22°Cמים איחסון בחיי מדף )שבועות. לאחר מכן הפירות הונחו בתנאים המד
שלבים: לאחר הקטיף, לאחר אחסון בקור ולאחר חיי מדף. המדדים שנבדקו הם: אחוז חומר יבש בציפת הפרי 
)המעיד על יכול ההבשלה של הפרי(, משקל הפרי )גרם(, שכיחות רקבונות עוקץ )אחוז פירות רקובים בארגז( עוצמת 

-0(, שכיחות רקבונות צד )אחוז פירות רקובים בארגז(, עוצמת רקבונות צד )אינדקס 0-10נות עוקץ )אינדקס רקבו
-1זקי קליפה )אינדקס , נפירות נפתחות מכל טיפול לאחר אחסון בקור ולאחר חיי מדף( 10-15(, החמה פנימית )10
התוצאות כללי לפירות מהטיפולים השונים.  (. בסוף חיי המדף, הפירות נפתחו ונערכה הערכה סנסורית של טעם10

  נותחו בשיטות סטטיסטיות מקובלות.

 

 תוצאות .4

 הדרך בה פטריות הבוטריוספריה משפיעות על הפוריות והיבול

תפרחות שלא רוססו בתכשירי של בניסויי החברות סימנו תפרחות בודדות וערכנו מעקב אחר השינויים בפוריות 
בדיווח זה יוצגו שרוססו בתכשירי הדברה במינונים שונים. אחר הפוריות של תפרחות הדברה )טיפול ההיקש( ו

בזן האס. תוצאות שני טיפולים אלה  ,סוויץר התוצאות של טיפול ההיקש והטיפול בו יושם ריכוז המטרה של התכשי
הערכה הראשונה ה. בשני הזנים ,את התוצאות שהתקבלו בתכשירי ההדברה האחרים, בכל הריכוזיםייצגות אלה מ

היקש. בניסויים בטיפול ה יתה בחודש אפריל. במועד זה היו חנטים רק על שליש מהתפרחות שסומנושבצענו הי
. בתפרחות שרוססו בריכוז המטרה של התכשיר 50% – ל 20נע בין  הזבטיפול התפרחות פוריות האחרים הטווח של 

בין שני בשכיחות התפרחות הפוריות , אבל ההבדלים (40%) סוויץ שכיחות התפרחות הפוריות הייתה גבוהה יותר
(. 2)איור מספר הטיפולים לא היו מובהקים בגלל השונות הגדולה שהייתה במדד זה בין חזרות של אותו הטיפול 

הפרחים  (.A,B, 3וחנטים נגועים שעדיין נותרו מחוברים לתפרחת )איור מספר ן היה לראות פרחים ההערכה נית בזמן
 הנגעים נשרו מיד לאחד שנגענו בהם.והחנטים 

 

 

, על הדינמיקה של פוריות התפרחות בזן האס. התוצאות הן סיכום 0.1%השפעת התכשיר סוויץ שרוסס בריכוז של  :2איור מספר 
 הניסויים שבוצעו  במצובה, לוחמי הגיטאות, מעגן מיכאל ונירים. הקווים האנכיים מייצגים את שגיאת התקן.
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 :B: פרח נגוע; Aתמונות של פרחים, חנטים ופירות אבוקדו שנראים עליהם תסמינים של נגיעות בבוטריוספריה.  :3איור מספר 
: החלק העליון של שני E –ו  Dהימני בריא ובשמאלי מתפתחים תסמינים בעוקץ הפרי;  –: צילום של שני שני פירות C ;חנט נגוע

 ריא ופרי שנראים עליו תסמיני מחלה. הפרי השמאלי נשר מיד לאחר הצילום.: פרי בFהפירות לאחר הסרת העוקץ; 

 

השתמשנו בנתונים שנאספו בכל ניסויי הזן האס, בכל הטיפולים, כדי לאמוד את ההשפעה של המפנה על פוריות 
 התפרחות. הפוריות של תפרחות הפונות לצד מזרח הייתה גבוהה יותר מזו של התפרחות הנמצאות בצד ההשני

חנטים או יותר הייתה גבוהה יותר בתפרחות שהיו במפנה  3והפונות לצד מערב. גם שכיחות התפרחו שהיו עליהם 
מזרחי לעומת התפרחות שהיו במפנה המערבי. בגלל שההשוואה שבצענו כללה את כל הטיפולים שהיו בכל ניסויי 

   (.4)איור מספר ייתה מובהקת הזן האס, השונות הייתה קטנה יותר וההשפעה של המפנה על הפוריות ה

יולי. במועד זה הייתה פחיתה משמעותית בפוריות של תפרחות ובניסויים -ההערכה השנייה בוצעה בחודשים יוני
. בניסויי הסוויץ שכיחות התפרחות הפוריות 25% –ל  5השונים שכיחות התפרחות הפוריות בטיפול ההיקש נע בין 

על   (.2מובהקים )איור מספר הייתה גבוהה יותר מזו של טיפול ההיקש, אבל בגלל השונות הבדלים אלה לא היו 
העצים עדיין היו פירות שעל העוקץ שלהם נראו סימני מחלה וכשהסרנו את העוקץ ניתן היה לראות החמה בחלק 

הפירות  (.C-F 3)איור מספר ו גם פירות שנראו עליהם סימני מחלה מתקדמים יותר העליון של הפרי. הי
הסימפטומטיים נשרו בקלות עם הטילטול הקטן ביותר של הענף עליו הם היו מחוברים. על הריצפה היו פירות רבים; 



 

 

7 

 

'נשירת יוני'. אספנו  בחלק מהם נראו סמיני ריקבון בעוקץ ואחרים נראו בריאים. תופעת הנשירה ידועה והיא מכונה
פירות שנשרו לריצפה וניסינו לבודד מאזור העוקץ שלהם פטריות מקבוצת הבוטריוספריה. הייתה שונות גדולה 
בשכיחות הפירות המאוכלסים בבוטריוספריה בין אתרי הניסוי השונים, אבל כחצי מהפירות היו מאוכלסים בגורם 

 Lasiodiplodia דו זוהו בשיטות מולקולאריות; מרביתן היוהפטריות שבוד (.5בממוצע )איור מספר המחלה, 
theobromae הנותרות וL. pseudotheobromae . 

 

 

השפעת המפנה )הכיוון אליו פונות התפרחות( על פוריות הזן האס. התוצאות הן סיכום כל הטיפולים שנכללו  :4איור מספר 
בניסויים שבוצעו בלוחמי הגיטאות, אייל, סתריה ונירים. נערכת הפוריות בוצעה במהלך חודש אפריל. בכל איור ערכי עמודות 

 .הסתכלויות צמודות, t( כנקבע על ידי מבחן P =0.05שמעליהן אות שונה, שונים זה מזה במובהק )
 

 

יוני מהקרקע מהמטעים -איכלוס אזור העוקץ של פירות שנשרו לקרקע בבוטריוספריה. הפירות נאספו בחודשים מאי :5איור מספר 
 בהם בוצעו הניסויים בזנים פינקרטון והאס.

 

לא חלו שינויים נובמבר. בשתי הערכות אלה -ספטמבר ואוקטובר-בוצעו בחודשים אוגוסטשתי ההערכות הנוספות 
בניסויים הפוריות בטיפול ההיקש התפרחות משמעותיים בשכיחות התפרחות הפוריות בשני הטיפולים. שכיחות 

 .10%יות הייתה . בתפרחות טיפול ההיקש של הניסיים המוצגים כאן שכיחות הפור2% –ל  5נעה בטווח שבין השונים 
הפרש , אך (50%)תוספת של  15%הייתה הפוריות שכיחות  0.1%בריכוז בתכשיר ההדברה סוויץ בתפרחות שרוססו 

  .(2מספר )איור  הגדולהבגלל השונות  מובהקהיה לא זה 

הזן בחלקות הזן פינקרטון כמעט ולא נראו תפרחות עם תסמיני התייבשות של מחלת המללת. באתרי הניסויים של 
בהערכה השנייה התפרחות הסימפטומטיות כבר ו ו בחודש אפרילהאס נראו תסמינים כבר בהערכה הראשונה שבצענ
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בעוד שבניסויים שבצענו  עותים בנגיעות בין האתרים השונים:היו הבדלים משמ  (.6לגמרי )איור מספר היו יבשות 
במעגן מיכאל ובמצובה יותר מרבע מהתפרחות בנירים כמעט ולא היו תפרחות סימפטומטיות, בניסויים שבצענו 

התייבשו. ממרבית התפרחות שנראו עליהם תסמיני מחלה הצלחנו לבודד פטריות מקבוצת הבוטריוספריה ומרביתן 
 פירות.כלל שתפרחות יבשות לא נשאו  (. כמובן7)איור מספר  Lasiodiplodia theobromaeהיו  

 

 

: Aתמונות של תפרחות של אבוקדו שנראים עליהם תסמיני התיבשות שנגרמו על ידי מחלת הבוטריוספריה.  :6איור מספר 
. תפרחת Bהתמונה צולמה בחודש אפריל וניתן לראות את ההתחלה של ההתייבשות של שזרות התפרחת )מסומן בעיגול צהוב(; 

 יבשה. התמונה צולמה בחודש יוני.

 

ות הסימפטומטיות בעצים שלא רוססו )היקש( באתרי הניסוי השונים בזנים פינקרטון והאס. הקווים שכיחות התפרח :7איור מספר 
יוני. מעל כל עמודה מצויין מה היה שכיחות בידודי  -האנכיים מייצגים את שגיאת התקן. ההערכת הנגיעות בוצעה בחודשים מאי

 הבוטריוספריה מתפרחות סימפטומטיות.

 

במועד ההערכה האחרונה, בזמן הקטיף, דגמנו פירות שנראו בריאים ובחנו באם הם היו מאוכלסים בפטריות 
מקבוצת הבוטריוספריה באזור העוקץ. לא בודדו פטריות בפירות של הזן פינקרטון, אבל בפירות של הזן האס הייתה 

ים הייתה נמוכה מאד, אם בכלל )נירים, שונות רבה בין מטעים. בעוד שהיו מטעים בהם שכיחות הפירות המאוכלס
   (.8)איור מספר  50-80% –לוחמי הגיטאות, סתריה(, באחרים השכיחות הייתה גבוהה מאד 

 

הניסויים  - על היבול ואיכותו ההשפעה של ריסוסים המיושמים בכלי ריסוס מסחריים בזמן הפריחה
 המשקיים

ניסויים. שניים מהם היו בזן פינקרטון  17הניסויים המשקיים שהוצבו, נקטפו ונשקלו בסופו של דבר  19מתוך 
והנותרים בזן האס. הניסויים היו בכל אזורי גידול האבוקדו בארץ, אבל התוצאות כאן יוצגו בחתך של תכשיר 

מהם, היבול בחלקות המרוססות היה גבוה  סוויץ יושם בחמישה ניסויים. (. התכשיר9)איור מספר ההדברה שיושם 
מיבול חלקות ההיקש בארבעה ניסויים. תוספת היבול הממוצעת בחמשת הניסויים בהם יושם התכשיר סוויץ הייתה 

(. התכשיר פנאט יושם בארבעה ניסויים. מהם הוא העלה P< 0.05ק"ג לדונם, תוספת זו הייתה מובהקת ) 157+256
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ק"ג לדונם. בגלל השונות הגדולה בתוצאות  264+248הייתה ותוספת היבול הממוצעת את היבול בשלושה ניסויים 
ניסויים. מהם הוא העלה את היבול בשלושה התכשיר סוונה יושם בארבעה  (.P< 0.05תוספת זו לא  הייתה מובהקת )

(. התכשיר P< 0.05ם תוספת זו לא הייתה מובהקת )ג ק"ג לדונם. 69+126הייתה ניסויים ותוספת היבול הממוצעת 
 ק"ג לדונם. -81+8הייתה סרנייד יושם בארבעה ניסויים. מהם הוא העלה את היבול בשניים ותוספת היבול הממוצעת 

 

בסמוך לקטיף  נובמבר-אוקטוברנקטפו בחודשים איכלוס אזור העוקץ של פירות בשלים בבוטריוספריה. הפירות  : 8איור מספר 
 המסחרי של הפירות מהמטעים בהם בוצעו הניסויים בזנים פינקרטון והאס.

 

 

 ניסויים משקיים. 17 –השפעת ריסוסי הפריחה בתכשירי ההדברה סוויץ, פנאט, סוונה וסרנייד על היבול כנקבע ב  .9איור מספר 
 -(. עמודות שחורות Pכל הניסויים בוצעו בזן האס מלבד הניסויים שבוצעו בכפר הנשיא בהם היה הזן פינקרטון )מסומנים באות 

ריסוס בתכשירי ההדברה. הקווים האנכיים מייצגים את שגיאת התקן. המספרים הרשומים בכל איור  –היקש; עמודות צבעוניות 
 רה של הריסוסים ליבול בק"ג לדונם.מעל כל זוג עמודות מציינים את התמו
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כפי שצויין פירות האבוקדו שנקטפו בניסויים המשקיים הועברו לבתי אריזה שם מויינו הפירות של כל חלקה בנפרד, 
מניתוח התוצאות עלה שריסוסי פריחה לא נקבע אחוז הפירות באיכות יצוא ונרשמה התפלגות הגודל של הפירות. 

( לא היה שונה %5.48 + 1.6לה. שיעור הפירות באיכות יצוא שנקטפו מחלקות ההיקש )השפיעו על  מדדי איכות א
(, ואחוז הפירות הגדולים %1.78 + 1.3במובהק משיעור הפירות באיכות יצוא שנקטפו מהחלקות המרוססות )

 ( לא היה שונה במובהק מאחוז הפירות הגדולים שנקטפו מהחלקות%0.41 + 8.6שנקטפו מחלקות ההיקש )
סרנייד, בו היה הבדל מובהק  (.  רק בניסוי אחד, הניסוי במעגן מיכאל בו יושם התכשיר%3.42 + .86המרוססות )

ביבול בין החלקות המרוססות לחלקות ההיקש, היו הבדלים מובהקים בהתאמה בשיעור הפירות באיכות יצוא 
 ובאחוז הפירות הגדולים. 

 ניסויי החברות - של ריסוסי הפריחה המיטבי  קביעת הריכוז

כפי שצוין כמה פעמים הייתה שונות גדולה בפוריות התפרחות בין חזרות של אותו הטיפול, בכל ניסוי. לכן ההשפעה 
גים הממצאים מוצשל תכשירי ההדברה השונים, בריכוזים השונים, חושבה עבור כל הניסויים של אותו התכשיר. 

ת של התפרחות יורמהריכוזים, התרומה של הטיפול הייתה חיובית והפובחלק מהתכשירים, בחלק  .10באיור מספר 
המרוססות הייתה גבוהה יותר מזו של תפרחות טיפול ההיקש. התרומה המירבית הייתה בשני הטיפולים הראשונים 

עה הם בזמן הפריחה גרם לפגישהריסוס ב. לעונת זאת, היו תכשירים 60% –ל  50של התכשיר סוויץ והיא הייתה בין 
 35-40% -את הפוריות ב  ושני הריכוזים הגבוהים של התכשיר סוונה שהפחיתבייתה הבפוריות. הפגיעה המירבית 

 בהשוואה להיקש. במרבית המקרים )יוצא הדופן הוא התכשיר סרנייד( העלאת הריכוז הייתה מלווה בירידה בפוריות
של ]עקום תגובה 'שלילי'[. בתכשיר סרנייד העלאת הריכוז הייתה מלווה בשיפור מסויים בפוריות  של התפרחות

 התפרחות ]עקום תגובה 'חיובי'[.  

 

. פוריות בסוף העונה התפרחותשל פוריות ה לעשונים,  ריכוזיםהריסוסים בתכשירי הדברה שונים, ב השפעת :10איור מספר 
חושבה בהשוואה לפוריות של תפרחות שלא רוססו בתכשירי הדברה )היקש(. בכל איור מצויינים בכל מריכוז  רוססותהתפרחות המ

 הקווים האנכיים מייצגים את שגיאת התקן. המטרה.ריכוז מספר הניסויים בהם יושם התכשיר ו

 

 ובמהלך האיחסון הקטיףאיכות הפרי ועל הפחתים לאחר על השפעת ריסוסי הפריחה 

שנקטפו מהניסויים המשקיים באייל, זיקים, מעגן מיכאל, מצובה ולוחמי הגטאות הובאו פירות אבוקדו 'האס' 
למכון וולקני שם נבדקו מדדים שונים של איכות הפירות והפחתים שהיו לאחר הקטיף ובמהלך האיחסון. הפירות 

ונים )גודל פרי ממוצע נע שנדגמו בכל ניסוי היו בגודל אחיד, עם זאת, היו הבדלים בגודל הפירות שנדגמו מניסויים ש
)אייל(. מיד לאחר  26.8% -)מעגן מיכאל( ל  22.8%גרם לפרי(. ריכוז החומר היבש נע בין  220 -גרם לפרי ל  170בין 
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. במהלך האחסון בקור, אך בעיקר לאחר האחסון 130-190הקטיף הפירות היו מוצקים מאוד עם ערכי ניוטון של  
 .5.9-9.2לאכילה עם ערכי ניוטון של  ירות רכים ומוכניםשל פ ו לרמות מוצקותבחיי מדף, הפירות התרככו והגיע

(. בנוסף, יש לציין כי הפירות 2 מספר )טבלה לריסוסי הפריחה לא הייתה השפעה על מוצקות הפיקות, בכל הניסויים
כמעט ולא  חהריסוסי הפרי .לאחר ההבשלה יםלשחור ירות הפכומהטיפולים השונים הבשילו בצורה טובה וכל הפ

קבונות פחות ר התפתחו בפירות שנדגמו מהניסוי שבוצע בזיקים בהםלמעט  ,רקבונות צדהתפתחות של השפיעו על ה
    (.2 מספר )טבלה צד לאחר האחסון וחיי המדף בטיפול הסוויץ

 

קטיף, לאחר אחסון זמן המדדי איכות של פירות אבוקדו בהשפעת ריסוסי פריחה בתכשירי הדברה שונים על  .2טבלה מספר 
  שגיאת תקן. +בטבלה מוצגים הערכים הממוצעים שנמדדו או הוערכו בקור ולאחר חיי מדף. 

 

 .t-testמבחן בין שני הטיפולים כנקבע על ידי ( p<0.05כוכבית מעידה על הבדל סטטיסטי )*

 

 טאות, מעגן מיכאל, זיקים ואייל כמעט ולא נמצאו ימלוחמי הגבוצעו בניסויים שבדיקה של הפירות שנגדמו מהב
האפרות פנימיות קלות היו מצובה פירות שנדגמו מהניסוי שבוצע בב ,. לעומת זאתהחמות פנימיות, בשני הטיפולים

של הפירות שנדגמו מכל הניסויים, )תוצאות לא מוצגות(. בבחינת הטעם הכללי  ללא הבדל ביניהם שני הטיפולים,ב
 הייתה ברמה גבוהה )תוצאות לא מוצגות(. של שניהם לא נמצא כל הבדל בין הטיפולים ואיכות הפרי 

 

 

 

 

 

מקום 
 הניסוי

 

 

 

 טיפול

חומר 
יבש 
)%( 

רקבונות צד  (1-10צבע ) (1-10מוצקות ) מוצקות )ניוטון(
)%( 

רקבונות 
 צד

(0-10) 

 

 קטיף

 

 קטיף

לאחר 
 אחסון

לאחר 
 חיי מדף

לאחר 
 אחסון

לאחר 
 חיי מדף

לאחר 
 אחסון

לאחר 
 חיי מדף

לאחר חיי 
 מדף

לאחר חיי 
 מדף

 היקש  אייל

2
6

.8
+

1
.0

 1
4

1
.9

+
5

.7
 

131.5+1.
7 

5.9+0.4 10±0 1±0 1.2±0.1 9.9±0.1 3.0±2.0 0.3±0.2 

.134.9+2 סרנייד
3 

6.1+0.9 10±0 1±0 1.1+0.1 10±0.0 1.3±1.3 0.1±0.1 

 היקש  זיקים

2
5

.6
+

1
.2

 1
6

3
.5

+
6

.0
 

132.4+5.
9 

7.0+0.6 10±0 1±0 1.1±0.0 10±0.0 21.6±9.4 1.5±0.7 

.137.4+3 סוויץ'
0 

6.7+0.6 10±0 1±0 1.1+0.0 10±0.0 13.8±2.6 * 0.9±0.3 

מעגן 
 מיכאל

 היקש 

2
2

.8
±
2

.4
 1
8

9
.4

+
1

0
. 8

 
17.3+1.5 7.0+0.7 7.9±0.2 1.6±0.2 5.0+0.4 10±0.0 14.6±11.0 1.0±0.7 

 1.3±0.7 14.8.6±9.2 10±0.0 5.0±0.1 1.9±0.1 8.2±0.3 6.6+0.9 18.6+2.0 סרנייד

 1.0±0.2 11.9±2.3 9.9±0.1 4.8+0.2 2±0.1 8.1±0.2 6.3+1.0 12.6+1.0 סוואנה

לוחמי 
 הגטאות

 היקש 

2
6

.4
+

1
.9

 

1
3

1
.0

+
1

6
.1

 

106+7.1 7.1+0.5 10±0 1±0 1.2±0.1 9.9±0.1 0.0 0.0 

 0.0 0.0 10±0.0 1.1+0.1 1±0 10±0 9.2+0.6 113+9.2 סוויץ'

 0.0 0.0 10±0.0 1.2±0.1 1±0 10±0 6.4+0.7 117+6.4 סרנייד

 0.0 0.0 10±0.0 1.0+0.0 1±0 10±0 7.1+0.3 131+7.1 סוואנה

 היקש  מצובה

2
5

.6
+

1
.3

 1
3

6
.0

+
2

.5
 

90+7.7 6.7+0.6 7.8+0.2 1±0 4.9+0.4 9.4+0.3 28.8+4.3 3.2+0.9 

 2.4+0.4 29.1+6.2 9.3+0.3 6.0+0.3 1±0 7.1+0.3 6.1+0.6 71+10.6 סוויץ'

 3.0+0.3 33.6+4.7 9.1+0.1 4.8+0.4 1±0 7.6+0.4 7.1+0.8 103+4.2 תיופנאט

 3.8+1.3 48.0+17.0 9.8+0.1 4.6+1.3 1±0 7.7+0.9 6.4+0.6 92+3.1 סוואנה
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  עוקץ לאחר הקטיף, באחסון קבונותיהתפתחות ר

שכיחות הפירות שהתפתחו מעגן מיכאל הפחית באופן משמעותי את שבצענו בריסוסי פריחה בתכשיר סרנייד בניסוי 
וחיי המדף. הריסוס בתכשיר סוונה הפחית את אחסון בקור הלאחר ( 23.4% -ל  43.7 -)מ עוקץ ריקבונות עליהם 

  (.11ר ר מספאיו) ( אך השפעה זו לא הייתה מובהקת30.9%  - ל 43.7 - מריקבונות העוקץ גם כן )

 

 

 במעגן מיכאל.בניסוי שבוצע קבונות עוקץ בפירות אבוקדו האס ירהשפעת הריסוס בתכשירים סרנייד וסוויץ על  .11 מספר איור
(. א. 22°Cחיי מדף )הועברו לאחר מכן למשך שבוע לו 5°C טמפרטורה שלבקטיף למשך שלושה שבועות הלאחר הפירות אוחסנו 

שגיאות תקן. הקווים האנכיים מייצגים את  שכיחות הפירות עם רקבונות עוקץ )%(.(. ב. 0-10עוצמת רקבונות העוקץ )אינדקס 
 .t-testמבחן כנקבע על ידי ( P < 0.05)שונים מערכי ההיקש במובהק כוכבית ערכי עמודות שלידן יש 

 

שכיחות ריקבונות העוקץ של פירות שנדגמו מהניסוי שבוצע באייל לאחר איחסון בקור וחיי מדף הייתה נמוכה יחסית 
בפירות טיפול ההיקש. למרות זאת, ריסוסי פריחה בתכשיר סרנייד הפחיתו את שיעור הריקבונות במובהק  8.5%–

ת את שיעור הפירות עם רקבונות עוקץ בשני ימים הגדילה משמעותי 9 –ל  9 7-. הארכת חיי המדף מ 2.6% –ל 
  (.12הצטמצמו )איור מספר הטיפולים  וההבדלים בניהם 

 

הפירות אוחסנו  - SL .בניסוי שבוצע באיילרקבונות עוקץ בפירות אבוקדו האס הריסוס בתכשיר סרנייד על  השפעת.12 מספר איור
 SL + 2 -    (.22°Cחיי מדף )הועברו לאחר מכן למשך שבוע לו 5°C טמפרטורה שלקטיף למשך שלושה שבועות בהלאחר 

(. ב. שכיחות הפירות עם רקבונות עוקץ 0-10א. עוצמת רקבונות העוקץ )אינדקס הפירות שהו בחיי מדף במשך יומיים נוספים. 
כנקבע ( P < 0.05)מובהק שונים מערכי ההיקש בכוכבית ערכי עמודות שלידן יש שגיאות תקן. הקווים האנכיים מייצגים את  )%(.

 .t-testמבחן על ידי 

 

שיושמו בהם, סוויץ, תכשירים שלושת הבמטע האבוקדו של לוחמי הגיטאות בצענו שלושה ניסויים. ריסוסי פריחה ב
; ההשפעה של שני עוקץריקבונות באופן משמעותי את שכיחות הפירות שהתפתחו עליהם  והפחיתסוונה וסרנייד 

  (.13איור מספר )לא  –התכשירים הראשונים היתה מובהקת ואך של השלישי 
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לוחמי בבניסויים שבוצעו קבונות עוקץ בפירות אבוקדו האס ירהריסוס בתכשירים סוויץ, סרנייד וסוונה על  השפעת .13 מספר איור
חיי מדף הועברו לאחר מכן למשך שבוע לו 5°C טמפרטורה שלקטיף למשך שלושה שבועות בההפירות אוחסנו לאחר  .הגיטאות

(22°C 0-10(. א. עוצמת רקבונות העוקץ )אינדקס.)%( ב. שכיחות הפירות עם רקבונות עוקץ .)  הקווים האנכיים מייצגים את
 .t-testמבחן כנקבע על ידי ( P < 0.05)שונים מערכי ההיקש במובהק כוכבית ערכי עמודות שלידן יש שגיאות תקן. 

 

 

 ומסקנות סיכום

שיפר בצורה של עצי אבוקדו בזמן הפריחה  קוטלי פטריותמצאנו שריסוס  2017 –ו  2016בניסויים שבצענו בשנים 
זאת, ללא הופעה של משמעותית את פוריות התפרחות והגדיל את מספר הפירות שהתפתחו על תפרחת פורייה. 

נבעה מיישום של קוטלי פטריות מרמזת שהייתה פגיעה של  תסמיני מחלה כל שהם. העובדה שההשפעה האמורה
ריסוסי  הייתה להבין כיצד 2018הניסויים שבצענו בשנת  המטרה הראשונה שלאותה מנע הריסוס.  פתוגן פטרייתי

הפריחה בקוטלי פטריות שיפרו את הפוריות. על פי התוצאות שהתקבלו בניסויים שבצענו במסגרת מחקר זה בעבר 
 10,000-40,000 -על עץ אבוקדו בגודל ממוצע נוצרים בסביבות מליון פרחים. כ ובשנה זו אנו מציעים את המודל הבא. 

המשתייכות נבגים של הפטריות  והם נושרים באופן טבעי. פרחי נקבה נפתחים מידי יום. רוב הפרחים לא חונטים

 המופצים  L. pseudotheobromae -ו  Lasiodiplodia theobromaeובמיוחד  Botryiosphaeria -לקבוצת ה 
אווירנית ומאכלסים את פרחי האבוקדו, מעודדים את הנשירה של הפרחים. חלק מהפרחים הנגועים מצליחים לחנוט 

)איור בין עוקץ החנט לשזרת התפרחת והם נושרים לאחר שכבר נוצר חנט, מפני שהפתוגן גורם להיווצרות ריקמת 
לי מתרחשת נשירה טבעית של פירות המכונה על העצים מתפתחים ובמהלך חודש יו (. החנטים הגדליםA, B 3מספר 

 3)איור מספר 'נשירת יולי'. בפירות המאוכלסים בפתוגן מתפתחים תסמיני מחלה באזור העוקץ ומרביתם נושרים 
F-Cעד זה הפטרייה שורדת בצורה רדומה )לטנטית( (.  בפירות המאוכלסים בהם לא מתפתחים סימני מחלה עד למו

שפירות בשלים לקטיף של הזן פינקרטון לא היו מאוכלסים יף. בבדיקות שבצענו התברר באזור העוקץ עד לזמן הקט
מיכאל ומצובה בהם שיעור הפירות -: היו מטעים, כמו מעגןין מטעיםבגורם המחלה, אך בזן האס הייתה שונות רבה ב

הפטרייה המאכלסת את הפירות הבשלים במטע  .(8)איור מספר  מאדהבשלים שהיו מאוכלסים בפטריות היה גבוה 
 מתוגור, במהלך האיחסון ובזמן בו הפירות נמצאים בחיי מדףבצורה רדומה חוזרת לפעילות לאחר הקטיף, 

של המודל שהוצג היא שניתן למנוע את הנזקים אותם גורמות  המשמעות. (11-13 מספר )איורים עוקץלרקבונות 
ריות וליבול של עצי האבוקדו לפני הקטיף, ולפגיעה באיכות של הפירות אחרי פטריות מקבוצת הבוטריוספריה לפו

חדיר נ שימנע את הקטיף, על ידי הגנה על הפרחים באמצעות ריסוס של תכשירי הדברה קוטלי פטריות בזמן הפריחה
 .בשלב הפריחהשל הפטרייה התבססותה ו

למרות . כמה עשרות עצים )שטח כל חזרה היה בין חצי דונם לדונם אחד( חלקת ניסויבכל היו  המשקייםבניסויים 
הייתה שונות גבוהה מאד ביבול בין החזרות של הטיפולים שנכללו בניסויים. בגלל השונות הגבוהה ההבדלים  ,זאת

ובהקים באף אחד לא היו מהחלקות שרוססו בתכשירי הדברה לחלקות שלא רוססו בתכשירי הדברה ביבול בין 
תרומת ריסוסי התכשיר סתריה , בניסוי שבוצע בלדוגמא. פער משמעותי בין שני הטיפולים היגם כשה, מהניסויים

זו ניתחנו את התרומה הממוצעת  המסיבתרומה זו, כאמור, לא הייתה מובהקת.  ק"ג לדונם אבל 723הייתה פנאט 
רכזי שעלה מסדרת הניסויים המשקיים הממצא המ בכל הניסויים בהם הוא נבחן. ים ליבולשל כל אחד מהתכשיר

ק"ג לדונם,  250 –שבצענו הוא שריסוס של קוטלי הפטריות סוויץ ופנאט בזמן הפריחה העלתה את היבול המשקי ב 
ק"ג לדונם, בממוצע( וריסוס בתכשיר ההדברה  125בממוצע. התמורה מריסוס התכשיר סוונה הייתה חצי מכך )

  (.9)איור מספר  סרנייד לא השפיע למעשה על היבול



 

 

14 

 

פריחה  את ההשפעה הכוללת שהייתה לריסוסי בחנו גםהשפעת כל תכשיר הדברה בנפרד על היבול, של לניתוח  בנוסף
התמורה  (69%ניסויים ) 9  -ב בהם נעשה שימוש בתכשירים אלה, הניסויים  13מתוך בתכשירים סוויץ, פנאט וסוונה. 

ק"ג  +50 – ל -50ה הייתה בין התמור (8%בניסוי אחד ) ג לדונם;ק" 50 –הייתה גבוהה מ  הפריחה ליבול ריסוסישל 
. ק"ג לדונם 50 –יבול החלקות המרוססות היה נמוך מיבול חלקות ההיקש ביותר מ  (23%ובשלושה ניסויים )לדונם 

הניסויים על פי התמורה של הריסוסים ליבול הוא עקום פעמון והתמורה הממוצעת  13העקום המתאר את התפלגות 
( P < 0.05זה גדול במובהק ) (. ערך14)איור מספר ק"ג לדונם  206של ריסוסי פריחה בתכשירים האמורים הייתה 

מאפס, והמשמעות היא שלריסוסי פריחה הייתה השפעה משמעותית על היבול הנקטף. היבול הממוצע בניסויים 
 .  12.8% –ק"ג לדונם, ולכן ריסוסי הפריחה העלו את היבול ב  1,612האמורים היה 

 

הניסויים המשקיים בהם נעשה  13 -התפלגות התרומה של ריסוסי הפריחה בתכשירים סוויץ, פנאט וסוונה ליבול ב :14איור מספר 

 (. P < 0.05) 0 –ק"ג לדונם, ערך הגדול במובהק מ  206שימוש בתכשירים אלה. התרומה הממוצעת של הריסוסים היא 

 

ניסויים שמטרתם הייתה לקבוע את הריכוז המיטבי  33במסגרת המחקר בצענו, בשיתוף עם שש חברות הדברה, 
ליישום בתקופת הפריחה כדי להגן על התפרחות בפני הפוגנים הגורמים למחלת המללת. בגלל השונות הגדולה 

נו לנתח את הממצאים של כל בפוריות בין תפרחות בעצים שונים )בלי קשר לטיפול ההדברה שיושם בהם( נאלצ
הניסויים של כל תכשיר ביחד. הממצא העיקרי שעלה מניתוח הנתונים הוא שהיו מצבים בהם ריסוסי פריחה גרמו 
לפגיעה, במקום לשיפור, בפוריות התפרחות. הסיבה לפגיעה אינה ידועה. יתכן שריכוז גבוה מידי של תכשירי 

חנטה )אפקט פיטוטוקסי(. ייתכן, שהריסוס השפיע על המאביקים; ההדברה פוגעים בפרחים עצמם או מפריעים ל
קיים חוסר הלימה משמעותי בין תוצאות כידוע ההאבקה באבוקדו נעשית על ידי חרקים, בעיקר דבורים. אבל, 

הניסויים המשקיים לתוצאות שהתקבלו בניסויי החברות. ההמחשה הטובה ביותר לחוסר ההלימה הוא בהשוואה 
תכשירים פנאט וסוונה בניסויים המשקיים ובניסויי החברות. בעוד שבניסויים המשקיים התמורה של השפעות ה

ק"ג לדונם, בהתאמה(,  125 –ו  250הממוצעת של ריסוסי פריחה בשני תכשירים אלה הייתה חיובית )תוספת יבול של 
לילית )סוונה( על הפוריות. בניסויי החברות לתכשירים אלה לא הייתה השפעה כלל )פנאט( או שהייתה השפעה ש

ריסוס ישיר של תפרחות  –יתכן שההשפעה השלילית של תכשירי ההדברה נובעת מהמערכת הניסויית בה השתמשנו 
בודדות מסומנות במרססי רובים, עד נגירה. יתכן ששיטת ריסו זו גרמה ליישום של כמות גדולה מידי של תכשירי 

ם מהכמות שיושמה במרסס המשקי. בכל מקרה, הממצאים הללו ההדברה; כמות שהייתה גדולה עשרות מוני
 מטרידים ומחייבים נקיטת משנה זהירות לפני שמרססים באופן מסחרי תכשירי הדברה בפריחה.

ניסויים משקיים אשר נעשו בכל אזורי הגידול של פירות האבוקדו בארץ, נמצא כי ריסוסי  ששהמסיכום תוצאות של 
. על מדדי ההבשלה של הפרי הקטוףלחיוב, או לשלילה, פריחה במטעי אבוקדו 'האס' בזמן הפריחה לא השפיעו 

בעה מתוך ששת ארצבע, פגעים שונים והאפרות פנימיות. עם זאת, בהמוצקות, במסגרת זו נבחנה ההשפעה על ה
את השכיחות ואת העוצמה של רקבונות העוקץ בפירות אבוקדו  והפחיתבקוטלי פטריות פריחה י ההניסויים ריסוס

הדברה של תכשירי השאריות שנותרו ללא  ,זאת. 'האס' לאחר אחסון בקור ולאחר חיי מדף )לאחר הבשלת הפרי(
בריסוסי פריחה בפירות מנגו 'קיט' ו'שלי' אשר לא בפרי הקטוף. תוצאה זאת הינה דומה לתוצאות אשר התקבלו 

מאחר ולא  השפיעו על הבשלת הפרי אך הפחיתו באופן משמעותי את רקבונות העוקץ בפרי הבשל, לאחר האחסון.
סביר שתכשירי ההדברה שרדו בפירות הקטופים, המשמעות היא שההשפעה שלהם התרחשה בזמן הפריחה 

חנטים שורדות בצורה רדומה בפירות במהלך כל שלבי התפתחותם. ריסוסי ושפטריות המאכלסות את הפרחים וה
 הפריחה הגנו על הפירות ומנעו את ההדבקה שלהם, וזה המקור להשפעה על הפחתת ריקבונות העוקץ.
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ניסויים שונים במטעי אבוקדו, מכפר הנשיא ומצובה בצפון ועד לנירים בדרום.  52בוצעו בסך הכל  2018בשנת  
אלה נבחנה ההשפעה של ריסוסי פריחה על הפוריות של עצי אבוקדו ועל כמות היבול ליחידת שטח, כמו בניסויים 

גם על האיכות של הפירות ועל הבריאות שלהם לאחר הקטיף ולאחר האיחסון. המסקנה העיקרית שעלתה 
הפירות ומשפרים מהניסויים היא שריסוסי פריחה בתכשירי הדברה מעלים את כמות היבול, לא פוגעים באיכות 

את הבריאות של הפירות לאחר הקטיף. הממצאים חיוביים מאד. אבל, עלו עדויות שעשויים להיות מצבים בהם 
לריסוסים תהיה השפעה שלילית על הפוריות. לפני שמיישמים את הממצאים במטעים מסחריים יש להמשיך ולבחון 

וסף, יש לבחון את ההשפעה של ריסוסי הפריחה על באם אכן עלולה להיות לריסוס התפרחות השפעה שלילית. בנ
חשוב להדגיש שבשלב זה אין לתכשירי ההדברה דבורים ועל האוייבים הטבעיים הנמצאים במטעים. בנוסף, 

 במטעי אבוקדו. שלשימורישוי בהם השתמשנו בניסויים 
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