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 תקציר .1

בשנים האחרונות זוהו במטעי אבוקדו בוגרים תסמינים של התייבשות ענפים המתחילה בשוליים והמתקדמת לכיוון מרכז 
ביבול. העץ. העלים והפירות היבשים נשארים מחוברים לענפים וכאשר ההתייבשות מגיעה לענפי שלד יש פגיעה 

מעורבות פטריות . Botryosphaeriaלסוג ו ברוב המקרים פטריות המשתייכות נסימפטומטיות בודדמרקמות צמחיות 
עסק בעיקר  2016שהסתיים בשנת  מיזם חוס"ן בוטריוספריהמקבוצה זו במחלה אושרה על ידי השלמת מבחן קוך. 

טיבי בחנו גישות להתמודדות עם הנזקים שהמחלה גורמת לצימוח הווגט; במחקר שבצענו לאחר מכן במטעים צעירים
של מטעי אבוקדו מניבים. במקביל, בחנו גם את הנזק שהמחלה גורמת לאברי הצימוח הרפרודוקטיביים. בתשעה ניסויים 

מצאנו שריסוס תכשירי הדברה בזמן הפריחה משפר בצורה משמעותית את פוריות  2017 –ו  2016בצענו בשנים ש
)תוספת של עד ההשפעה היתה גדולה מאד ה. התפרחות ומגדיל את מספר הפירות המתפתחים על תפרחת פוריי

( במטעים בהם 10-40%ובינונית )תוספת של  20-30%במטעים בהם שכיחות התפרחות הפוריות הייתה ( 140%
, לריסוס לא 60%. במטעים בהם שכיחות התפרחות הוריות הייתה מעל 40-50%שכיחות התפרחות הפוריות הייתה 

ניסויים בוצעו בעצים בודדים ותכשירי ההדברה יושמו בהם באמצעות טכנולוגיה המשמשת בניסויים הייתה תרומה. ה
חשוב להדגיש לכן יש לחזור ולבחון אותם בכלים מסחריים מקובלים. )מבחינת כלי הריסוס והפומיות בהן נעשה שימוש(. 

עי אבוקדו ולכן אין לרסס את שבשלב זה אין לתכשירי ההדברה בהם השתמשנו בניסויים רישוי לשימוש במט
 המטעים בזמן הפריחה.

 

 

 מבוא ותיאור הבעיה .2

  התפתחות המחלה על אברי צמח ווגטטיביים 2.1

כיוון לוהמתקדמת שוליים ב המתחילה התייבשות ענפיםם של בשנים האחרונות זוהו במטעי אבוקדו בוגרים תסמיני
. 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 
קרה זה, נראה שחלה נצפו גם בעבר. במ חלק מהמקומות התסמיניםאזורים בארץ תופעות אלה היו חדשות אך ב

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

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

מעורבות פטריות  למעלה.הבוטריוספריה תוקפות צמחים מעוצים וגורמות לתסמינים הדומים לאלה שתוארו 
 .בעצים, בענפים ובפירות ידי השלמת מבחן קוךמקבוצה זו במחלה אושרה על 
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ביולוגיה של פטריות מקבוצת 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
התפתחות מקדה בשהתהאבוקדו  ןלשולחמשלימה הגשנו הצעת מחקר  2014שנת ב. במשתלות ובמטעים צעירים

המחלה במטעים מניבים. המחקר עסק בחקר הביולוגיה של גורם המחלה ובפיתוח אמצעים להתמודדות עמה באברי 
אים הממצהמחקר לא בוצע במלואו, כמוצע. בכל אופן,  היה חלקי ולכןהמימון שאושר בזמנו צמח וגטטיביים. 

 להלן.מתוארים  שבצענויים שעלו במחקר העיקר

 יולוגיה של גורם המחלההביולוגיה והאפידמ

 שכיחות שנתיים של עצים בוגרים הגדלים במטעים נגועים מתאלחים בגורם המחלה. -ענפונים עשבוניים חד
על  בפטרייה ולא על התפתחות מחלה, מפני שלא נראיםאיכלוס מדובר על האיכלוס משתנה במשך השנה )

מאד באביב, נמוכה  וחתתגבוהה בחורף, פ וניםפשל הענ(. שכילות האיכלוס םתסמיניהמאוכלסים הענפונים 
 סתיו. בבחודשי הקיץ המוקדמים ועולה שוב לאחר מכן בסוף הקיץ ו

 מרמזת על כך שנבגי המחלה מופצים אווירנית שנתיים -של הינגעות הענפונים העשבוניים החדיקה מנהדי
)אסקוספורות( נפוצים ידוע שנבגים מיניים של גורם המחלה  אירועי גשם.ולא רק במהלך התרחשותם של 

מיניים -אווירנית, אבל השלב המיני לא זוהה עדיין בישראל. בסדרת ניסוים שבצענו בנושא הראינו שנבגים א
שמקובל להניח שהם  מסוגלים להיות מופצים גם אווירנית, וזאת למרות של גורם המחלה )פיקנידיוספורות(

 וההדבקה ההפצה ופןהבנת אלמימצאים אלו חשיבות רבה ל .באמצעות התזה של טיפות גשם, רקמופצים 
 ממשקי טיפול עתידיים. פיתוחטע ובמרחב ולבמ

  יםחדשהצימוח ההתפתחות גלי תסמיני התחלה )התייבשות של ענפים רב שנתיים( מופיעים בסמוך לאחר ,
 .דצמבר-ובמיוחד בחודשים אוקטובר

  .מתצפיות שבצענו לאורך השנים במטעים בוגרים עולה שהמחלה מתפרצת כשהעצים נמצאים בתנאי עקה
 עקת חום, עקת יובש, וכו'. 

 י תההתחל קהמידבהפחתת כמות : גורם המחלה באברי צמח וגטטיביים ת עםתמודדוהאמצעים ל

  בחנו את ההישרדות של גורם המחלה ברסק של גזם נגוע שנמצא על הקרקע במטע במח"ע. התברר שגורם
 המחלה שורד בגזם לתקופות ארוכות, בייחוד כשרסק הגזם אינו חשוף לשמש ישירה.

  טפול ברסק הגזם הנגוע בחיטוי סולארי או ריסוס של רסק הגזם הנמצא על הקרקע באוראה )בתקווה בחנו
ה תעודד את הפעילות של מיקרואורגניזמים שיפרקו את רסק הגזם הנגוע ויקטלו את פטריות שהאורא

 את גורם המחלה ברסק הגזם. . הטיפול לא היו יעיל ולא קטלהבוטריוספריה המאכלסות אותו(

  מצאנו שסניטציה קפדנית של הענפים )זן ריד( יקום מטע וב)זן האס( שבצענו במטע מח"ע  סניטציהבניסויי
 את התפתחות המחלה בעונה העוקבת. הפגועים מפחיתה משמעותית

 ריסוס בתכשירי הדברהאמצעים להתמודדות עם גורם המחלה באברי צמח וגטטיביים: 

 מיניים המופצים אווירנית. ההדבקה עלולה -של גורם המחלה הם נבגים א אברי הריבוי האינפקטיביים
חודשים. בהנחה שתכשירי הדברה יעילים  6-8להתרחש במהלך כל חודשי הסתיו, החורף והאביב, במשך 

ריסוסים כדי להגן על הנוף. המשמעות היא, אם כן,  10-16שלושה לכל היותר, הרי שידרשו -במשך שבועיים
 באמצעות ריסוס של תכשירי הדברה אינה ריאלית.   םווגטטיבייהברים שהגנה על האי

 מניעת התפתחות תסמיני המחלה אמצעים להתמודדות עם גורם המחלה באברי צמח וגטטיביים: 

 סימפטומטית -וגטטיביים בצורה אובמקרים רבים גורם המחלה מאכלס את אברי הצמח ה ,כפי שצוין מעלה
רחבת היקף בארץ שהתבצעה בשיתוף עם חברת  בסדרת ניסוייםללא גרימת נזק או התפתחות של תסמינים. 

את מערכת ההגנה של צמחים, לוכסמבורג בחנו את היעילות של הגמעת התכשיר קנון, הידוע כמשפעל 
יישום התכשיר הפחית את ניסויים  בחמישהיתה וריאבילית: . ההשפעה של הקנון הימניביםבעצים 

ניסויים אחרים לקנון שלושה ב ;ושיפר את בריאות העצים אחרת-או-התייבשות הענפים בעצים במידה זו
 השפעה.כל לא הייתה 

  בשני ניסויים שבצענו בשיתוף עם ניסים ברנע ומשה בסר בקיבוץ גבעת ברנר בחנו את ההשפעה של יישום
מארה"ב. התכשיר טראבלה מכיל תערובת של  Aquabellaחברת  התכשיר טראבלה, תוצרת

מיקרואורגניזמים שלדברי המשווקים משפרים את קליטת המינרלים מהקרקע ואת בריאות העצים. 
 בריאות העצים. הייתה השפעה על תכשיר לא הניסויים עלה של מניתוח ממצאי
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  התפתחות המחלה על אברי צמח רפרודוקטיביים 2.2

. רפרודוקטיבייםעלו עדויות לכך שגורם המחלה מאכלס, מתפתח ופוגע גם באברי צמח במהלך המחקר שבצענו 
מהמקרים תסמיני במטעים מסחריים מניבים ברחבי הארץ זיהינו תסמיני התייבשות אופייניים של תפרחות. בחלק 

)איור  הנושאים אותםלענפים  מהתפרחותבמקרים אחרים הם התפשטו רו מוגבלים לתפרחות אך אההתייבשות נש
בצענו  2016בעונת  בודדנו )לא בכל המקרים( את פטריות הבוטריוספריה. הסימפטומטיים(. מהאזורים 1מספר 

אפריל, במהלך הפריחה. בשני ניסויים, הראשון בצע ביקום בזן בחודש שלושה ניסויים בהם יושמו תכשירי הדברה 
ורוססו תפרחות בודדות. ביקום רוססו ארבעה ריסוסים ובמח"ע שני ריד והשני במטע מח"ע בזן האס, סומנו 

ריסוסים. במהלך העונה נערך מעקב אחר התפתחות תסמיני המחלה והתפתחות פירות בתפרחות המסומנות. בשני 
הניסויים שכיחות התפרחות הפוריות )תפרחות שנשאו פירות( בחודש אוקטובר הייתה גבוהה יותר, במובהק, בעצים 

(. ביקום בוצע ניסוי שלישי )על ידי תום שריר 2ססים מאשר בעצים שלא רוססו במהלך הפריחה )איור מספר המרו
כמות שיבולם נקטף לאחר ההבשלה.  בו רוססו עצים שלמיםונעם אלקן מוולקני ובשיתוף ברק כהן מחברת תפזול( 

של העצים שרוססו וכמות הפירות ק"ג לעץ  28.5+.58 פירות ויבול של 24+81 של עצי ההיקש, שלא רוססו היההפרי 
מכאן, נראה כי  ק"ג לעץ. 7.7+52.2 פירות ויבול של 22+119 יופנאט היהתארבעה פעמים במהלך הפריחה בתכשיר 

גם כמות הפירות עלתה וגם המשקל הממוצע לפרי עלה בתגובה לריסוס בפריחה. הפירות אוחסנו למשך שלושה 
פחיתה  ייתהתיופנאט השנדגמו מהעצים שרוססו בפירות בלמשך שבוע, ונמצא כי  20°Cובהמשך ב  5°Cשבועות ב 

 משמעותית בכמות רקבונות העוקץ, רקבונות הצד וההאפרה הפנימית.   

 

 .. תמונות של תסמיני התייבשות של תפרחות )א( וענפים )ב( האופייניים למחלת הבוטריוספריה1איור מספר 

 

 

 במטע מח"ע)א( ו ביקום 2016הריסוסים בתקופת הפריחה על פוריות התפרחות בניסויים שבוצעו בעונת השפעת . 2איור מספר 
 (. P < 0.05. בכל איור, ערכי עמודות שלידן אותיות שונות שונים זה מזה במובהק ))ב(
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)בהתייעצות , הוחלט 2016של שלושת הניסויים שבוצעו בעונת  ממצאיםההשפעות האפשריות שעשויות להיות לבגלל 
נבגי פטריות : שבצענובבסיס המחקר  העומדשההיפותזה . 2017עם אודי גפני ומיקי נוי( להתמקד בנושא זה בעונת 

אנו וביבול.  הבוטריוספריה המופצים אווירנית בזמן הפריחה מאלחים את הפרחים ופוגעים בפוריות של התפרחות
הייתה לבחון את המחקר מטרת  תפתחות התסמינים המתפתחים לאחר הקטיף.גם מניחים שזה המקור של ה

ההשפעה שיש לריסוסי פריחה על התפתחות תסמיני מחלת הבוטריוספריה, על פוריות התפרחות, נשירת חנטים 
 והיבול של מטעי אבוקדו מניבים. 

 

 עיקרי תוכנית העבודה

כל . תפזול, אגריקה ולוכסמבורג :הדברה חברותבצענו ששה ניסויים בשיתוף עם אנשי השדה של  2017ת בעונ
 -יחד עם ברק כהן מחברת תפזול בצענו שלושה ניסויים הניסויים בוצעו במטעים מסחריים מניבים של הזן האס. 

עם אוהד בצענו ניסוי בקבוצת שילר. סמבורג כלורגבים; עם מעין גולני וזיו ניסן מחברת בנחשולים ובביקום, 
 הניסויים הייתה דומהכל נירים. המתכונת של במשמרות וב ניסוייםאבקמוביץ ואהוד אדלר מחברת אגריקה בצענו 

סימנו . בזמן הפריחה בחרנו עצים בודדים בהם הייתה פריחה שופעת. על כל אחד מהעצים 2016לה שבצענו בשנת לא
בסרטי סימון צבעוניים. לאחר מכן הגרלנו את הטיפולים שנכללו בניסוי בין העצים. בכל הניסויים היו  תפרחות 25

בזמן התפרחות ריסוס  -מרוסס (iiהתפרחות לא רוססו בתכשירי הדברה כלל; ) - היקש (i)הבאים: שני הטיפולים 
ובניסוי שבוצע בקבוצת שילר יושם התכשיר  סוויץבניסויים שבצענו במשמרות ונירים יושם התכשיר  .הפריחה

 בק"ג.  fludioxanilגרם גרם 250 –ו  cyprodinilגרם  375  יםמכילושניהם  0.1%סוונה. שניהם יושמו בריכוז של 
חומר  70% תכשיר זה מכיל  0.08%ים יושם התכשיר תיופנאט בריכוז של רגבבנחשולים ובבניסויים שבוצעו ביקום, 

 פעמים במרסס רובים, עד נגירה. בכל 3-4הריסוסים יושמו בתוארית של תרכיז רחיף.  thiofanate methyl פעיל של 
 תפרחות.  25חזרות שבכל אחת מהן היו  4כל טיפול כלל ו ייתה תפרחת בודדתהניסויים יחידת ניסוי ה

הפוריות של התפרחות המסומנות. אחר שלוש פעמים במהלך העונה נערך מעקב אחר התפתחות תסמיני המחלה ו
ה ס"מ. ההערכה השנייה בוצע 3-5בגודל היו פירות הההערכה הראשונה בוצע במהלך חודש מאי. במועד זה היו 

כשהפירות בהם  אוקטובר-ספטמברוההערכה השלישית בחודשים ס"מ  7-10ו בגודל הפירות הייולי כש-בחודשים יוני
 עבור כל תפרחתסקרנו את התפרחות כשהן היו מחוברות לעצים.  בשתי ההערכות הראשונותהיו כמעט בגודל סופי. 

כל התפרחות  נקטפובמועד ההערכה האחרון . תסמיני מחלה ובאם היה עליה פרי )או פירות(באם נראו עליה  נרשם
המסומנות שנותרו על העצים. כל תפרחת נסקרה ויזואלית ונרשם באם נראו עליה תסמיני התייבשות אופייניים 

וכמה. הנתונים שימשו לחישוב שכיחות התפרחות הסימפטומטיות, שכיחות  – ובאם היו עליה פירות אבוקדו
פר הפירות שגדלו על תפרחת פוריה. בתחילה חושבו המדדים לרמת החלקה התפרחות הפוריות )באחוזים( ומס

 ולאחר מכן הממוצע לטיפול. 

. בחנו את P = 0.05כיווני ברמת מובהקות של -מובהקות ההשפעה של הריסוסים נבחנה באמצעות ניתוח שונות חד
במדדים בין חזרות של אותו טיפול, בכל ניסוי,  מאחר הייתה שונות גדולה ההבדלים גם באמצעות מבחן חי בריבוע. 

בחנו את השפעת הריסוסים בכל ששת הניסויים יחד. הניתוח התבצע באמצעות מבחן רגרסיה כשהמשנה התלוי היה 
שכיחות התפרחות הפוריות )או מספר הפירות לתפרחת פוריה( בטיפולים המרוססים והמשתנה הבלתי תלוי היה 

)או מספר הפירות לתפרחת פוריה( בטיפול ההיקש. הערכים שהתקבלו בפועל הושוו לקו שכיחות התפרחות הפוריות 
המשמעות  1:1המבטא התאמה מושלמת בין הערכים )משמע, לריסוס לא הייתה השפעה(. באם הם היו מעל לקו  1:1

 המשמעות היא שהריסוס פגע. 1:1היא שהריסוס תרם ובאם היו מתחת לקו 

 

 תוצאות

 בתפרחות בוטריוספריההת מחליסוסים על התפתחות תסמיני השפעת הר

בניסויים שבצענו בקבוצת שילר, נירים ויקום התפתחו תסמיני מחלה בתפרחות המסומנות. בשלושת הניסויים הללו 
בהערכה שבוצעה בחודש  ריסוס תכשירי ההדברה בפריחה הפחית במובהק את שכיחות התפרחות הסימפטומטיות

תסמיני מחלה כלל. בהערכה שבוצעה בחודש אוקטובר לא היו הבדלים סויים האחרים לא נראו . בשלושת הנימאי
 (.3מובהקים בין הטיפולים באף אחד מהניסויים )איור מספר 

 

 ר חנטים והיבול, נשהשפעת הריסוסים על פוריות התפרחות

שת הניסויים הפוריות לאורך זמן בשות חהשפעת הריסוס בתכשירי הדברה על הדינמיקה של השתנות שכיחות התפר
יוני הייתה פחיתה בשכיחות התפרחות הפוריות בכל  –. במהלך מאי 4מתוארת באיור מספר  2017שבצענו בשנת 

הניסויים, בשני הטיפולים. נשירת חנטים היא תופעה ידועה באבוקדו ולאחר שהיא מסתיימת הרוב המוחלט של 
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התפתח עד ההבשלה. הריסוסים בתקופת הפריחה הגדילו במובהק את הפירות שנותרים על העצים ממשיכים ל
שכיחות התפרחות הפוריות בניסויים שבצענו בקבוצת שילר, נירים ויקום. ההשפעה הייתה בשלבים המוקדמים של 
העונה והיא המשיכה עד סופה. בניסויים שבצענו בנחשולים, רגבים ויקום לריסוס לא הייתה השפעה מובהקת על 

 (. 4ת התפרחות הפוריות )איור מספר שכיחו

 

השפעת הריסוסים בתקופת הפריחה על בריאות התפרחות בהערכה שבוצעה בחודש מאי )מצד שמאל( ובהערכה . 3איור מספר 
שבוצעה בחודש אוקטובר )בצד ימין( בשישה ניסויים בזן האס. הריסוסים יושמי בתקופת הפריחה. ערכי עמודות של אותו ניסוי 

 ( כנקבע באמצעות מבחן חי בריבוע. P<0.05כוכביות שונים זה מזה במובהק )שלידן 

 

 
 

ות הפוריות לאורך זמן בשישה חהשפעת הריסוס בתכשירי הדברה על הדינמיקה של השתנות שכיחות התפר. 4איור מספר 
הניסויים, ההבדלים כל ההערכה, בבשלושת מועדי בתקופת הפריחה.  ובזן האס. הריסוסים יושמ 2017ניסויים שבצענו בשנת 

בשכיחות התפרחות הפוריות בין הטיפולים לא היו מובהקים. בניסויים בהם מופיעים כוכביות במועד ההערכה האחרון היה לריסוס 
 (. 3השפעה מובהקת על שכיחות התפרחות הסימפטומטיות בהערכה שבוצעה בחודש מאי )איור מספר 
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ת הפוריות ועל מספר הפירות הממוצע לתפרחת פוריה בחודש אוקטובר מתואר השפעת הריסוס על שכיחות התפרחו
. סביר להניח שהפירות שנשארו מחוברים לעצים במועד זה היו מבשילים ונקטפים. בחמישה מתוך 5באיור מספר 

ות התפרחות הפוריות, ובכל הניסויים הם הגדילו את מספר חששה ניסויים הריסוסים בפריחה הגדילו את שכי
הפירות הממוצע לתפרחת. אבל, בגלל שונות גדולה מאד שהייתה בין חזרות של אותו הטיפול, בכל הניסויים 

 ההבדלים הללו לא היו מובהקים.

 

 

 ות הפוריות ועל מספר הפרות הממוצע לתפרחת פוריהחהשפעת הריסוס בתכשירי הדברה על שכיחות התפר. 5איור מספר 
 בתקופת הפריחה. בכל הניסויים ההבדלים בין הטיפולים לא היו מובהקים.  ובהערכות שבוצעו בחודש אוקטובר. הריסוסים יושמ

 

ביחד, ולא  ההשפעה של הריסוסים בכל הניסוייםמאחר ונראה היה שלריסוסים הייתה השפעה, החלטנו לנתח את 
( לריסוס הייתה השפעה 20% –. כששכיחות התפרחות הפוריות בעצי ההיקש הייתה נמוכה מאד )כ בכל ניסוי בנפרד

, לערך. כששכיחות התפרחות הפוריות בעצי ההיקש 140% –גדולה מאד והוא שיפר את שכיחות התפרחות הפוריות ב 
האחרים הייתה בהתאם לקו (, לריסוס לא הייתה השפעה. השפעת ריסוסי הפריחה בניסויים 70% –הייתה גבוהה )כ 

מספר הפירות שהתפתחו  הגדילו גם אתא(. ריסוסי הפריחה 6הדמיוני המחבר את שתי נקודות קיצון אלה )איור 
ות; השפעה זו לא הייתה תלויה במסר הפירות שהתפתחו בתפרחות הפוריות של עצי ההיקש )איור פוריהת ותפרחב

אבוקדו בתכשירי הדברה כנגד מחלת הבוטריוספריה משפיע ב(. מהממצאים עולה שריסוס של תפרחות 6מספר 
משמעותית על פוריות התפרחות בשני מנגנונים שונים: הוא מגדיל את שכיחות התפרחות הפוריות ומעלה את מספר 
הפירות הממוצע המתפתח בהן. זה המקום לציין שממצאים דומים התקבלו על ידי נועם אלקן בעצי מנגו שרוססו 

 בתכשירי הדברה כנגד מחלת הבוטריוספריה. במהלך הפריחה

 

 

השפעת הריסוסים בתקופת הפריחה על פוריות התפרחות )א( ועל מספר הפירות שהתפתחו בתפרחת פורייה )ב( . 6איור מספר 
עצי ההיקש ובעצים הוא קו תיאורטי המתאר התאמה מושלמת בערכים שהתקבלו ב 1:1. קו 2017בניסויים שבוצעו בעונת 

מבטאים תרומה חיובית וסימנים  1:1המרוססים שמשמעותו הוא שלריסוסים לא הייתה השפעה כלל. סימנים הנמצאים מעל לקו 
( בין P<0.05מבטאים השפעה שלילית של הריסוסים. ערכי סימנים המסומנים בעיגול שונים במובהק ) 1:1 הנמצאים מתחת לקו

  לטיפול היקש. סטיפול הריסו
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 סיכום

  שונות )טבעית?( גדולה בין מטעים בשכיחות התפרחות הפוריות ובמספר הפירות לתפרחת פורייה;קיימת 

  את בריאות התפרחות בשלבים הראשונים של העונה; שיפרוריסוסים בזמן הפריחה 
  על בריאות התפרחות בהמשך העונה; לא השפיעוריסוסים בזמן הפריחה 

  חות הפוריות; מידת ההשפעה הייתה תלויה בשכיחות הטבעית את שכיחות התפר הגדילוריסוסים בזמן הפריחה
מה בהגדלת הייתה נמוכה יותר )יבול נמוך( התרו הפוריות כאשר שכיחות התפרחות של התפרחות הפוריות;

 שיעור התפרחות הפוריות הייתה גדולה יותר.

  ת ההשפעה לא הייתה את מספר הפירות שהתפתחו על התפרחות הפוריות; מיד הגדילוריסוסים בזמן הפריחה
 תלויה במספר הפירות שהתפתחו באופן טבעי.

 במטעי אבוקדו. שלשימורישוי חשוב להדגיש שבשלב זה אין לתכשירי ההדברה בהם השתמשנו בניסויים 

 

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

. יש שתי מטרות 2018המוצע לעונת למחקר . 2018הממצאים לענף האבוקדו, וחלט להמשיך המחקר בשנה הבאה, 
לבחון את ההשפעה שיש לריסוסי פריחה על התפתחות תסמיני מחלת הבוטריוספריה, על  היא המטרה הראשונה

פוריות התפרחות, נשירת חנטים והיבול של מטעי אבוקדו מניבים. בכוונתנו לחזור על הניסויים שבצענו והפעם 
יכותו. יבוצעו להשתמש בכלי ריסוס המקובלים במעשה החקלאי ולתעד את השפעת הטיפולים על כמות היבול ועל א

ניסויים נוספים שישמשו את חברות ההדברה שיהיו שותפות במחקר כבסיס להכנת תיקי רישוי לתכשירים שיכללו 
בניסויים. תיקי הרישוי יוגשו לאחר השלמתם לוועדה המתאימה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבלת אישור 

היא לבחון את  2018חקר שבכוונתינו לבצע בשנת של המ המטרה השנייהליישום תכשירי ההדברה במטעי אבוקדו. 
ההשפעה שיהיו לטיפולי ריסוס בפריחה על התפתחות רקבונות עוקץ בפירות ועל איכות הכללית של הפירות לאחר 

 הקטיף, באחסון.

 

 הבעות תודה

ן ותום שריר אנחנו מודים לרן שולחני ומנחם בורנשטיין מהמחלקה לפתולוגיה של צמחים במרכז וולקני, לנועם אלק
כהן מחברת תפזול, מעין גולני וזיו ניסן מהמחלקה לאיכות תוצרת חקלאית שלאחר הקטיף במרכז וולקני, לברק 

מח"ע, מחברת לוכסמבורג ולאוהד אבקמוביץ ואהוד אדלר מחברת אגריקה. תודה למגדלי האבוקדו מקבוצת שילר, 
הניסויים במטעים שלהם. תודה למועצת  נירים, משמרות, רגבים, נחשולים ויקום שאיפשרו לבצע את

 ולשולחן האבוקדו על מימון המחקר.הצמחים

 


