תחום נשירים
מנהל התחום :שמעון זית
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ריכוז דו"חות שנתיים  – 2017נשירים
מס'
התכנית

שם התכנית

שם החוקר
תפוח

1

שרוליק דורון

בחינת כנות תפוח בינוניות ומרסנות

2

שרוליק דורון

זני תפוח ,בחינת טעם וחיי מדף

3

שרוליק דורון

ריבוי כנות אירופאיות לתפוח

4

רפי שטרן

אקלום של עצי פרי נשירים

5

נבות גלפז

כנות תפוח חדשות עמידות לשנטוע

6

שרוליק דורון

שנטוע תפוח

7

עומר קריין

שיפור צבע בתפוח פינק ליידי

8

עומר קריין

תחליפי חומרים לשבירת תרדמה בנשירים

9

עומר קריין

קבלת החלטות בדילול חנטים בתפוח

10

רפי לינקר

זיהוי נשירת חנטים בתפוח \ אמצעים דיגיטליים להערכת יבול

11

ענת זיסוביץ

דילול מכני בתפוח

12

גל ספיר

רשתות צל בתפוח

13

רפי שטרן

הסתדקויות בפינק ליידי

14

יעל גרינבלט

עיכוב צימוח בעזרת רגליס בזן פינק ליידי

1

שמעון אנטמן

בחינת זנים וכנות בגלעיניים

2

שמעון אנטמן

בחינת כנות גיזלה בדובדבן

3

שמעון אנטמן

בחינת כנות חדשות למשמש בתנאי שנטוע

4

שמעון אנטמן

עיצוב שזיף

5

עומר קריין

תחליפי חומרים לשבירת תרדמה בנשירים

6

עומר קריין

הקדמת הבשלה בדובדבן

7

ענת זיסוביץ

דילול מכני בגלעיניים

8

גל ספיר

האבקה והפרייה בשזיף היפני 'סן-גולד'

9

גל ספיר

שיפור הפריה בשקד בעזרת דבורי בומבוס

10

שמעון אנטמן

הבכרת גלעיניים בחממה (מי שמיר)

1

שרוליק דורון

ריבוי כנות אגס

2

שרוליק דורון

בחינת כנות אגס תחליפיות לחבוש

3

שרוליק דורון

זני אגס אירופי

4

מרי דפני-ילין

צורות עיצוב שונות להפחתת הנגיעות בחירכון

5

רפי שטרן

אגס  – 2020שיטות עיצוב

גלעיניים

אגס

2

מס'
התכנית

שם התכנית

שם החוקר
השקיה

1

עמוס נאור

השקיית תפוח במנה מופחתת

2

עמוס נאור

חיזוי פוטנציאל מים בגזע

3

עמוס נאור

מי קולחים באגס

4

עמוס נאור

הקדמת הבשלה בעצי פרי בחממות (מי שמיר)

5

עמוס נאור

השקיה בטפטוף זעיר בתפוח

6

עמוס נאור

השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעים

7

עמוס נאור

השקיה מדייקת

8

עמוס נאור

איתור תקלות השקיה

9

חורחה טרצ'יצקי השקיה בקולחין במטע שקד
הגנת הצומח

1

מרי דפני-ילין

מניעת התפשטות דמטופורה בתפוח – חומרי הדברה

2

מרי דפני-ילין

דיכוי דמטופורה בתפוח בעזרת וויסות השקיה

3

שרוליק דורון

ריקבון בית הגרעין בתפוח

4

מרי דפני-ילין

חירכון באגס

5

מרי דפני-ילין

חירכון בפינק לידי

6

ליאורה
שאלתיאל

עצי אגס עמידים להתמודדות עם פסילת האגס

7

חיים ראובני

הדברה משולבת ידידותית של מזיקי השקד

8

חיים ראובני

מעבדת שרות

9

חיים ראובני

הדברה משולבת ידידותית של החדקונית

10

חיים ראובני

כנות תפוח עמידות בממשק ההדברה של כנימת הדם

11

רקפת שרון

עש התפוח המדומה בגידולי עצי פרי

12

סמדר אדלין-
הררי

הדברה משולבת בנשירים בצפון הגולן

13

משה ראובני

מערכת תומכת החלטה להדברת גרב התפוח

1

גל ספיר

גידול קיווי בבתי רשת

2

גל ספיר

עיצוב קיווי

3

גל ספיר

מועדי דילול קיווי

4

עומר קריין

תחליפי חומרים לשבירת תרדמה בנשירים

5

שמעון אנטמן

צורות עיצוב ברימון

מינים שונים

3

תפוח
תכנית מס' :1
שם התכנית :בחינת כנות תפוח בינוניות ומרסנות -פיכמן ומתתיהו.
החוקר :ישראל דורון
רקע ותיאור הבעיה:
הכנה העיקרית בענף התפוח היא כנת החשבי .הכנה מפתחת עץ חזק ,אשר דורש תשומות רבות .במטרה לקבל מטע
מרוסן יותר ,הוקמה חלקת כנות עם כנות אירופאיות חלשות יותר ,המסוגלות לפתח עצים יותר קטנים .מהחשש
לקבלת עצים קטנים בכל הכנות ,בוצע גם טיפול של הטמנת רוכב לשם חיזוק העצים.
מטרת מחקר :איתור כנות מצטיינות למטעי התפוח בגליל ובגולן.
מהלך המחקר
חלקת הכנות הבינונית עם הזן סמוטי ,לא נקי מווירוס ,ניטעה בשנת  2005על הכנות שאינן נקיות מווירוס (חשבי,
 .) MM109 ,MM106 ,MM104 ,M9 ,13-4כל הכנות כוללות גם השרשת רוכב.
ב 2013 -ניטעו  2חלקות חדשות ,אשר הדגש בהן הוא שימוש בכנות מרסנות .הזנים בחוות מתתיהו הם פינק ליידי
וזהוב ,ובפיכמן נבחנים גם הזנים טופרד וגאלה .הזנים הם נקיים מווירוס.
הכנות במחקר נקיות מווירוס פרט לחשבי  13-4הכנות במחקר הן :חשבי . -PI-80 PAJAM 2 ,MM106 ,13-4
בחוות מתתיהו החלקה נבחנת ב 2 -מרחקי נטיעה  1-1.5מ' בין העצים ,עם ובלי השרשת רוכב .כמו כן החלטנו
לבטל את בדיקת הרשת ,וכל החלקה תהייה תחת רשת.
תוצאות
עדיין לא סיכמנו את ניתוח התוצאות השנה.
תכנית להמשך :מדדי היבול ייבדקו משך  6עונות לפחות.

4

תכנית מס' :2
שם התכנית :זני תפוח מתתיהו-פיכמן-אבני איתן .2017
החוקר :ישראל דורון
רקע ותיאור הבעיה:
אנו ממשיכים בבחינה של זנים חדשים וריאנטים מצטיינים של זנים קיימים .נבדקים וריאנטים ותיקים וכן גם
וריאנטים מטיפוח מקומי ,כשבכל המקרים הכוונה כפולה :מחד למצוא זנים טובים ומאידך לפסול גרועים ,כדי
למנוע כניסתם למסחר .חלקות הזנים הן מנטיעה בשנים שונות ,ולכן הזנים בהם בגילאים שונים .היום נמצאים
במעקב בחוות הניסיונות זנים מגילאים שונים.
מטרת המחקר :שיפור מגוון הזנים בתפוח.
מהלך המחקר:
זנים עיקריים בבחינה
בחוות מתתיהו אנו מתמקדים בזן סמיט ובזני זהוב .יש וריאנט חדש של סמיט בשם "צ'לנג'ר" שמראה איכות
טובה מהזנים הקיימים.
בחוות פיכמן אנו מתמקדים בזני סטרקינג ,קריפס רד ,וכן זני זהוב וזני סמיט .וריאנט הסטרקינג הטוב ביותר הוא
"ניקולאי" .בטיפוסי סמיט  -גם כאן מצטיין הטיפוס "צ'לנג'ר".
בשאר הזנים אין כרגע זן הטוב מהזנים הקיימים אצל המגדלים.
באבני איתן אנו עוסקים בזנים היכולים להתאים לאזור .הבחינה בגאלה ובפינק ליידי הסתיימה .נשארו בבחינה
זני זהוב וסמיט .תוצאות הזנים באזור אבני איתן נחותות מתוצאות הזנים באזורים אחרים.
תהליך הבחינה – בכל אחת מהתחנות הזנים נקטפים בעיתוי אופטימלי של קבלת צבע וכושר אחסון .הפרי ממוין
במערך מדגמי צבע בבית אריזה פירות גולן.
תוצאות
הזנים נבדקו ליבול ואיכות פרי .התוצאות לא סוכמו.
המלצות להמשך:
השנה נסיים את מבחן הזנים באבני איתן .בחוות מתתיהו ופיכמן נמשיך רק בזנים שלא סיימו  4שנות יבול .בחינת
הזנים העיקרית היא בחלקות מבחן.
תכנית מס' :3
שם התכנית :ריבוי כנות לתפוח ואגס במבנה הסגר במתתיהו – לזנים וחלקות מחקר .2017
החוקר :נילי שמי-שרוליק דורון
המטרה :ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילים לחלקת מבחן ,ויצירת פרוטוקול ריבוי לשתלנים.
מהלך המחקר
אנו ממשיכים בריבוי כנות אשר הגיעו מייבוא ,ומטרת הריבוי הכנת שתילים לחלקות מחקר כנות בתפוח.
תוצאות
השנה עיקר הריבוי היה בכנות ג'נבה המיועדות למחקר שנטוע.
יוצרו מספיק כנות כדי להיכנס בשנה הבאה למחקר כנות בחוות פיכמן.
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תכנית מס' :4
שם התכנית :אינטרודוקציה ואקלום של עצי פרי נשירים.
החוקר :פרופ' רפי שטרן
רקע ותאור הבעיה :בשנים האחרונות ,הואטה מאוד פעילות האינטרודוקציה והאקלום של זני נשירים חדשים,
עקב אי יציבות בקשרים עם גורמים רלוונטיים בחו"ל והעדר מקורות יבוא .על אף שקיימת האפשרות לעסוק
בהשבחה של מיני נשירים ,לא קיימת בישראל תכנית נרחבת ,למעט המשמש שבו יש תכנית השבחה מוגבלת וכן
השקד והרימון בהם נעשות פעולות השבחה נרחבות ויסודיות ע"י ד"ר דורון הולנד .תכניות השבחה בכלל הנשירים
דורשות זמן וממון רב ,אשר ענף הנשירים אינו מסוגל לשאת .החלופה הזולה להשבחה היא האינטרודוקציה
והאקלום של מינים שונים ,בדומה לעבודותיו הראשוניות של השתלן ספי בן דור ,שתפתור את בעיית המחסור
בזנים איכותיים .לאחרונה ישנה דחיפה חזקה מצד החקלאים להביא זנים חדשים של מינים שונים שיהיו בעלי פרי
טעים יותר וגדול יותר ,שיוכלו להניב יבולים גדולים יותר ,יהיו מותאמים לטעם הצרכן הישראלי ויהיו בעלי
דרישות צינון מועטות .מטרות המחקר -איתור זנים חדשים וכנות חדשות למיני עצי הפרי השונים ,וניסיון לאקלמם
ולבחון את התאמתם לגידול באזורי הארץ השונים .הבחינה נערכת בחוות השונות הפרושות בגליל בגולן.
מועד תחילת וסיום המחקר2014-2024 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:


הובאו לקרנטינה  5כנות חדשות של תפוח מג'נבה שבארה'ב ( ,MM116ועוד  4כנות מסדרת .)CG



כנת האגס  OHF87המצטיינת מ"סטאר פרוט" נבחנת במטעים.



הורכבו זנים חדשים לבדיקת התאמה לארץ ,שהובאו מחו"ל לבחינה במינים שזיף ,משמש ,תפוח ,אגס,
דובדבן ,אפרסק ,ונקטרינה .הזנים נמצאים בקרנטינה.



שוחררו מהקרנטינה זנים של דובדבן ,תפוח ,אפרסק ונקטרינה והועברו לחלקות מבחן בשלושת החוות.
בפיכמן ובחוות מתתיהו (משמש ,אפרסק ,נקטרינה ,דובדבן אגס ותפוח) ,בחוות המטעים (אגס,משמש ,אפרסק
ונקטרינה) .העצים שניטעו בחלקת המבחן עוצבו כך שנוכל לראות פרי כמה שיותר מוקדם .בזנים שניטעו ב-
 2012-2013ונשאו פרי ,הפרי נבדק ואופיין.



הוכנו שתילי דובדבנים שונים לשימור חומר גנטי להשלמה בבית הגרעין בוולקני וכמקור ריבוי לבית היסוד
בחוות מתתיהו.



הוכנו שתילים של תפוח מזן סמוטי  VFעל כנת  109ונשתלו בבית היסוד שבחוות המטעים בחולה.



הורכבו שתילים של מינים שונים לצורך השלמה של חלקות המבחן השונות.

 מספר זנים של תפוח ואגס הנמצאים בבחינה בקרנטינה ,נמצאו חשודים כנגועים בווירוס והועברו לבידוד.
תוצאות :בשלב ראשוני זה העבודה מתבצעת לפי התכנית שתוארה לעיל .סט כנות התפוח הראשוני שהובא מג'נבה נפסל,
וסט חדש הובא לארץ במאי  2014ונמצא בריבוי ראשוני בתנאי קרנטינה .במחצית יולי  2016 ,2015ו 2017-התקיימו
בחוות המטעים שבעמק החולה תערוכות של זני גלעיניים חדשים (משמשים ,אפרסקים ,נקטרינות ומעט שזיפים) .חלק
מהזנים הללו שוחרר לזכיינים ונמצא בשלב של ריבוי לחלקות מסחריות .במהלך הסתיו נערכו בחוות מתתיהו
( )2015+2016ובחוות המטעים ( ) 2017תערוכות נוספות שכללו בעיקר זני תפוח ואגס ,שחלקם נחשפו בפעם הראשונה
לקהל הרחב .כמו כן הוצגו זני אפרסקים ונקטרינות מאוחרים וזני רימונים ואפרסמון.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
בשלב זה נראה שיש ברכה בעמלנו ,והקהל מגיב בהתעניינות לזנים החדשים .יש להמשיך ולהביא זנים חדשים
ולבחון או
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תכנית מס' :5
שם התוכנית :בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות לשנטוע.
החוקר :נבות גלפז
רקע ותיאור הבעיה:
נטיעה בחלקות שנטוע היא בעיה מרכזית בענף התפוח בארץ ,עקב העיכוב בגידול והיבולים הנמוכים בשנים
הראשונות בחלקות אלה .עד כה טרם נמצאו כנות עמידות לשנטוע בארץ ,וחומרי חיטוי קרקע שנתנו פתרון חלקי
לבעיה ,למשל מתיל ברומיד ,יצאו משימוש .בגלעיניים ,מאידך ,שימוש בכנות עמידות לשנטוע מניב תוצאות יפות.
כיום נמצא ברשותנו חומר גנטי חדש :מכלואים של חשבי עם זנים אירופאים שנמצאו עמידים לשנטוע במעבדתו
של דורון הולנד בנוה יער ,וחמש כנות עמידות לשנטוע שיובאו לארץ לאחרונה .כנות אלו יבחנו לעמידות לשנטוע
בתנאי הארץ ,ישמשו לפיתוח כנות חדשות שישלבו עמידות לשנטוע עם יכולת ריסון צימוח ,ולפיתוח סמנים גנטיים
לעמידות לשנטוע.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2014-2024 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
מכלואים :במעבדתו של דורון הולנד נעשו הכלאות בין טיפוסי חשבי שונים לזנים אירופאים ( Northern SPY 227,
 .)MM 102, MM104, MM106המכלואים ,תוצרי ההכלאות ,נשתלו באדמות שנטוע ,ו 35-מהם ,שהראו יכולת
צימוח טובה בתנאים אלה לעומת האחרים ,רובו ונשתלו בחזרות בנות שתי עצים .בנוסף ,במכלואים אלה נבחנה
הרמה של דרישות קור ,ועמידות לכנימת הדם .שתילים של ששת המכלואים המבטיחים ביותר בשקלול כל
הפרמטרים הועברו ביוני  2015לחוות מתתיהו לצורכי ריבוי.
כנות מיובאות :באפריל  2014הגיעו לארץ ארבע כנות שפותחו בתוכנית טיפוח הכנות בג'נבה )G41, G202, G11
 )G935והכנה האנגלית  .MM116כנות אלה נמצאו כבעלות עמידות גבוהה לשנטוע .הן מצויות כרגע בתחנת ההסגר
בחוות מתתיהו .הכנות המיובאות מרובות כעת ,באמצעות הברכות קרקע.
תכנית :2017
הכנות המיובאות :חלקת הניסוי ניטעה בדצמבר .2016
הטיפולים:
 )1חלקת שנטוע-עמק נטיעה :מעל ההרכבה.
 )2חלקת שנטוע :עמק נטיעה :מתחת להרכבה.
 )3חלקת מחזור -עמק נטיעה :מעל ההרכבה.
 )4חלקת מחזור :עמק נטיעה :מתחת להרכבה.
בכל טיפול 21 :שתילים מכל כנה ( 7חזרות 3 ,שתילים לחזרה) .החלקה מתפתחת בצורה טובה.
איסוף הנתונים :לאחר הנטיעה נמדד גובה  0של כל השתילים.
נתוני צימוח (גובה ,היקף הגזע ,ורמת כיסוי העלווה) ייאספו במהלך נובמבר .2017
מכלואים :ששת המכלואים רובו באמצעות הברכות אויר וקרקע ע"י נילי שמי ,הן בחוות מתתיהו והן בחוות
המטעים .השתילים נותקו בקיץ  , 2017והועברו לעובדיה זיו ,להרכבה של הזן "סמוטי" .חלקת הניסוי תינטע
בנובמבר  ,2017בצמוד לחלקת הניסוי של הכנות המיובאות ,ובאותה המתכונת.
תוצאות :עדיין אין.
המלצות להמשך :עדיין אין.
תכנית מס' :6
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שם התכנית :שנטוע תפוח – כנות תפוח חוות מתתיהו.
החוקר :ישראל דורון
רקע ותיאור הבעיה:
שנטוע היא פעולת נטיעה חדשה על מטע מאותו מין .במצב כזה בד"כ מתקבל מטע מעוכב צמיחה והכניסה
לפוריות איטית.
המטרה
פתרון לבעיית השנטוע ע"י המשך מעקב יבולים רב שנתי והשוואה בין הכנות לשם מציאת הכנה הטובה ביותר
לשנטוע.
מהלך המחקר
אנו לאחר כ 8 -קטיפים ,כשבכל המדדים נצפה יתרון משמעותי לכנות בטיפול (קרקע שלא הייתה מקודם מטע
תפוח) מול הביקורת .לאחר  2שנים בהם יבול הביקורת והשנטוע היה זהה ,ב  2016שוב בלט יתרון כנות הביקורת
והן היו טובות במובהק מכנות השנטוע .עדיין אין ניתוח תוצאות .2017
תוצאות :עדיין לא ניתחנו את תוצאות  .2017השנה תהיה שנת הבחינה האחרונה בחלקה זו.
תכנית מס' :7
שם התוכנית :שיפור צבע בתפוח פינק ליידי.
החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה:
עיתוי קטיף פינק לידי נקבע בעיקר על פי מידת צבעה האדום של הקליפה .אולם באקלים הישראלי החם התפתחות
הצבע איטית בעוד שהבשלת הפרי מתקדמת ,ומתבטאת למשל בפירוק מתקדם של עמילן .כתוצאה מדחיית
הקטיף ,עולה אחוז נשירת התפוחים והפרי נקטף במצב הבשלה מתקדם ,הפוגע בכושר האחסון .בספרות דווח כי
בשלבי היווצרות ראשונים של הצבע חלה עליה בביטוי גנים המבקרים ביו-סינתזה של אנטוציאן עוד לפני העלייה
המהירה ביצור האתילן האנדוגני .שלב זה ,החל בערך כחודש לפני קטיף ,עשוי להיות מועדף לבחינת טיפולים
לשיפור צבע הפרי כך שקטיף הפרי יתבצע בשלבים מוקדמים להבשלה .חשיפה לאור (ובעיקר  )UVBועקת מים
הובילו כפי שדווח בעבר לעליה ברמת האנטוציאנין בפרי ובעלים בצמחים רבים .אי לכך יתכן והסרת עלים כחודש
לפני קטיף או הצמאה עשויים לתרום לשיפור הצבע ולהקדמת מועד הקטיף.
מטרת הניסוי :בחינת השפעה של חשיפת פירות בזן פינק לידי לתאורה והשריית עקת מים מתונה על רמת הצבע
ומועד הקטיף.
שנות בצוע2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי בוצע בחוות מתתיהו .שיפור התאורה נעשה על ידי הסרת עלים ידנית .הסרת העלים נעשתה בהתאם לרמת
האור במרכז העץ .נבחנו  4טיפולים שונים:
 .1הסרת העלים כך שעצמת האור במרכז העץ תעלה ב .25%
 .2הסרת העלים כך שעצמת האור במרכז העץ תעלה ב .50%
 .3הסרת העלים כך שעצמת האור במרכז העץ תעלה ב  .25%הסרה נוספת  14יום לאחר מכן ,כך שעצמת האור
תעלה ב  50%ביחס לקריאה בזמן  0כשבועיים לאחר הסרה ראשונה.
 .4ביקורת ללא טיפול 5( .עצים לא ייקטפו עד סוף נובמבר לבחינת מדדי צבע בהבשלה מאוחרת).
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בנוסף נבחנה עקת השקיה על צבע הפרי .עקה נעשתה על ידי סגירת ההשקיה למשך  14יום.
מדדים שנבדקו:
 – 1מספר פירות נושרים אחת לשבוע.
 – 2יבול ומספר פירות לעץ.
 - 3דגימת הבשלה הכוללת עמילן ,בריקס וקשיות.
 - 4בדיקת רמת הצבע בקליפה במיצוי אתנולי
תוצאות :קטיף התבצע בשטח ויש לחכות לתוצאות המיון ובחינת מדדי ההבשלה.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :אין המלצות בשלב זה.
תכנית מס' :8
שם התוכנית :מציאת תחליפים לאלזודף.
החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה:
בשל האקלים החם הקיים בישראל בחורף ,יש צורך בעידוד של התעוררות מיני נשירים בהם צבירת ימי הקור אינה
מספקת .כיום נהוג לטפל באלזודף (ציאנמיד חומצי) ,שנמצא בעבר כחומר היעיל ביותר בעידוד התעוררות .מאחר
והאלזודף צפוי להיפסל לשימוש על ידי האיחוד האירופי בשנים הקרובות ,יש צורך מידי למציאת תחליפים
שיאפשרו התעוררות מיטבית של מיני הנשירים השונים.
מטרת המחקר :מציאת תכשירים משפרי התעוררות בנשירים.
שנות ביצוע.2020 – 2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
בעקבות ממצאי השנים הקודמות ,נבחנו תכשירים שונים במודלים בחלקות חצי מסחריות .התכשירים השונים
נבחנו באגס ,תפוח וקיווי .התכשירים שנבחנו ברמת המודלים היו :אמון חנקתי ,אמון חנקתי בתוספת ,TDZ
פיקאפ ,דינואולטרא ואלזודף כביקורת מסחרית .חלקות במספר אזורי גידול נבחרו עבור כל מין ,והתכשירים
השונים יושמו על ידי החקלאים במרסס מפוח .כמו כן ,נבחנו תכשירי האמון חנקתי באפרסק נקטרינה בניסוי
עצים בודדים .הניסוי נעשה בזנים מקדימים בדרום הארץ.
תוצאות:
קיווי – בשל הקטיף המאוחר לא סוכמו התוצאות.
תפוח – בתפוח לא סוכמו הנתונים עקב הקטיף המאוחר .יחד עם זאת ,בניסוי בעצים בודדים לא התקבלו הבדלים
מובהקים בין הטיפולים השונים ובין הביקורת הלא מרוססת.
אגס – מסיכום הנתונים נראה כי שילוב של טיפול אמון חנקתי בתוספת  TDZבמועד יחיד בזן קוסציה וטיפול
באמון חנקתי ללא  TDZבזן ספדונה במועד מאוחר יותר הוא בעל פוטנציאל לשמש כטיפול התעוררות טוב .יש
לציין ,כי שילוב זה הוביל לפגיעה ביבול בחלקה בפרוד ,ויש להמשיך לבחון את הטיפול בזהירות .טיפול הדינו
אולטרא היה בעיתי בראש פינה והוביל לפגיעה בפריחה ,אם כי טיפול זה לא נקטף .נראה על כן כי יש להמשיך
ולבחון טיפול זה .טיפול הפיק אפ היה טוב הן בזן קוסציה והן בזן ספדונה ,ויש להמשיך ולבחון טיפול זה בהמשך.
אפרסק – נמצא כי טיפולי האמון חנקתי  10%וטיפולי האמון חנקתי בתוספת  TDZהיו טובים ,ויש להמשיך
ולבחון טיפולים אלו ברמה של מודלים.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :יש להמשיך ולבחון את התכשירים בשנה הבאה.
תכנית מס' :9
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שם התוכנית :שיפור קבלת החלטות בדילול חנטים בתפוח.
החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה:
הרקע לניסוי הוא הקושי בקבלת החלטה לגבי דילול חנטים .דילול חנטים עשוי להוביל לדילול חריף של הפרי,
מאחר ומצב החנטים שנותרו על העץ הוא כזה שחלקם הגדול ינשור גם ללא הטיפול .לאחר דילול ראשון בפריחה,
עומס פרי גדול יוביל להקטנת הפירות ולהתמיינות חלשה של תפרחות בשנה העוקבת .לפיכך ,דילול כימי נוסף הינו
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם עודף היבול .איחור בדילול והמתנה לדילול ידני פוגע גם בגודל פרי בעונה
הנוכחית.
מטרת המחקר:
זיהוי המצב הפיזיולוגי של החנטים לקביעת אחוז הנשירה הטבעי וכתוצאה מטיפול כימי בפריחה.
שנות ביצוע2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
תוצאות השנים הקודמות הצביעו על קשר מובהק בין עצמת הפריחה לעץ לבין היבול הסופי לאחר הדילול ,כאשר
אחוז הנשירה לא השתנה בין עצים .כך שככל שעצמת הפריחה גבוהה יותר ,כך מספר הפירות בקטיף גבוה יותר גם
לאחר הדילול .בנוסף ,נמצא בעבר כי קיים חלון הזדמנויות בו ניתן לדלל בתפוח זהוב בכדי להגיע לגודל הפרי
הרצוי ולמנוע סירוגיות .בדומה לממצאים קודמים בזהוב ,נבדקה בשנת הניסוי הנוכחית התגובה של הזן סטרקינג
והזן פינק לידי למועד הדילול ואחוז החנטה ביחס לעצמת הפריחה.
הניסוי בוצע בחוות מתתיהו .עצים ברמת פריחה שונה ,הן בזן סטרקינג והן בזן פינק לידי ,דוללו כימית בהתאם
לנהוג במסחר .בכל זן נבחרו עצים ברמות פריחה שונות 5 ,עצים לרמת פריחה ,וסומנו לבחינת אחוז החנטה.
בנוסף ,דוללו עצים במועדים שונים ידנית ,כך שיישארו כ  160פירות לעץ .מועדי הדילול היו  45 ,30 ,14ו  60יום
לאחר שיא פריחה.
תוצאות:
נמצא כי בדומה לזהוב ,גם בזן פינק לידי ובזן סטרקינג אחוז החנטה היה זהה בכל העצים ולא הושפע מעצמת
הפריחה .הן העצים שדוללו בזמנים שונים והן העצים בהם נבדק אחוז החנטה נקטפו והפרי נשלח למיון .תוצאות
המיון עדין לא התקבלו.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
כרגע אין המלצות.

תכנית מס' :10
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שם התכנית :אמצעים דיגיטליים להערכת יבול \ זיהוי נשירת חנטים בתפוח.
שם החוקר :רפי לינקר.
מבוא והצגת הבעיה :דילול מיני הנשירים מבוסס כיום על הערכות יבול וצפיפות פרי הנעשים באופן ויזואלי ע"י
המגדל \ מדריך .הערכות אלה גורמות אי-דיוקים בביצוע הדילול ,ופגיעה בהגעה לכמות וגודל פרי מיטבי.
נדרש למצוא כלים מהימנים להערכת היקף הפרי על העץ בשלב מוקדם של העונה.
מטרת המחקר :מציאת כלי מדידה יעיל בתנאי המטע להערכה טובה של כמות וגודל הפרי.
חומרים ושיטות :ב 20.06.17 -צולמו כל העצים בשורות ( 16זהוב) ו( 20-גרני) .העצים צולמו ביום ובלילה .מכיוון
שמדובר בעצים קטנים ,המייצרים "קיר" כמעט דו-ממדי ,הצילומים בוצעו כך שכל תמונה מכסה את השטח בין
שני גזעים (בניגוד לשנים קודמות ,בהן הגזע היה במרכז התמונה) .הקטיף יבוצע בהתאם ,ע"מ להשוות בין הספירה
האוטומטית בתמונות והיבול בפועל.
תוצאות :תוצאות הצילומים לא היו מספקות ,ולא ניתן להפיק מהן מידע מועיל.
מסקנות להמשך :לאחר שהתקבל תקציב למחקר מקיף במימון המדען הראשי ,תוכן תכנית ניסויים מעודכנת
שתבוצע החל מ.2018 -
מבוא והצגת הבעיה :נשירת חנטים בשלב המוקדם של התפתחות הפרי משפיעה משמעותית על היקף היבול ועל
גודל הפרי העשוי להתקבל בקטיף .היקף הנשירה יכול להשתנות כתלות בגורמים שונים ,חלקם גנטיים .זיהוי
גורמים אלה יסייע לפיתוח כלים לקבלת החלטות וטיפול בחנטים הצפויים לנשור והחנטים הצפויים להיוותר.
מטרת המחקר :זיהוי החנטים הצפויים לנשירה בתפוח מזן זהוב ,ואיתור המנגנון הגורם לנשירת חנטים אלה.
שיטות וחומרים :השנה עבדנו בזן זהוב ,חלקה  9שורה ( 13אותה חלקה כמו בשנה שעברה ,שורה אחרת) .שיא
הפריחה היה ב .10.04.17 -הריסוס באגריטון נעשה ב .14.04.17-הוחלט לרסס את כל השורה ,ולא להשאיר חצי
שורה לביקורת .סומנו  450תפרחות ,מתוכן נבחרו  ,350על  24עצים שחולקו ל 6-קבוצות בהמשך .קבוצות  1-5כללו
 50תפרחות כל אחת ,וקבוצה  100 – 6תפרחות .בקבוצה  1נעשה מעקב אחר אותן תפרחות במשך זמן .בקבוצות 2-
 5נעשו מדידות בנקודת זמן מסוימת לפני הקפאת חנטים ,לביצוע בדיקות הרסניות (רפרנס) בהמשך .קבוצה 6
שימשה לספירות סטטיסטיות ומדידת קוטר חנט וטמפרטורה.
טרם בוצעה אנליזה של התוצאות.
תוצאות :כאמור ,עדיין אין תוצאות.
מסקנות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' :11
שם התכנית :דילול מכני בתפוח.
החוקר :ענת זיסוביץ
מופיעה בדו"ח גלעיניים – תכנית מס' .7

תכנית מס' :12
11

שם התכנית :רשתות הגנה לכל הזנים בתפעול גמיש.
החוקר :גל ספיר
רקע ותיאור הבעיה:
ניסויים להעלאת איכות פרי התפוח ע"י כיסוי המטע ברשת צל נערכו בעיקר בזנים גרני סמיט ,להפחתת "מכות
שמש" בפרי ,ובזן זהוב להפחתת תופעת העדשתיות .התוצאות הראו שיפור ניכר באיכות הפרי .בזנים הצבעוניים
נצפו לכיסוי העצים ברשת בד"כ מגמות שליליות ,אך טרם נבחן נושא הסרת הרשת בשלב קבלת הצבע ,ופריסתה
מחדש רק בתנאי אקלים קיצוניים (אירועי חום ו/או ברד).
מטרת התוכנית :שיפור איכות הפרי בזנים פינק ליידי ,סטרקינג וגלה ,באמצעות פריסה גמישה של רשת צל מעל
העצים משלב החנטה ועד לקטיף ,ואיתור רשת מועדפת לגרני סמיט.
מועד התחלה ומועד סיום התכנית.2012-2019 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
באמצע מאי הרשתות נפרסו מעל עצי המטע לבדיקת ההשפעה על איכות הפרי בזנים פינק ליידי ,גלה ,סטרקינג
וגרני סמיט .החל מהשנה הוחלט להתמקד בזנים הבעייתיים מבחינת קבלת הצבע – 'גאלה' ו'פינק ליידי' .בזנים
אלו נבדקה בשלוש העונות האחרונות ( )2014-2016רשת שקופה  10%של חב' מטאור בשני אופני פריסה" :פריסה
קבועה" – מהחנטה ועד לקטיף ,ו"פריסה גמישה" – מהחנטה ועד כחודש לפני הקטיף לקבלת צבע ,תוך כיסוי זמני
במקרה של אתראת אירוע אקלים קיצוני (חום ו/או ברד) .כל הרשתות בזן זה נפרסות באופן קבוע מהחנטה ועד
לקטיף .עבור כל הזנים ,איכות הפרי בעצים המכוסים ברשת מושווית לאיכות הפרי מעצי ביקורת שאינם מכוסים
ברשת .מאחר ועד עתה נחלנו כישלון בקבלת צבע מספק תחת הרשתות ,נתחיל השנה בבחינת שינוי ממשק הגידול
תחת הרשת על מנת למצוא את האיזון בין ההגנה המתקבלת ממכות שמש (וסדקים בפינק ליידי) לבין הפגיעה
בצבע.
בחלקות הבדיקה בפינק ליי די הותקנה מערכת השקיה היכולה להפחית את כמות המים ,במטרה להשוות את
קריאות תא הלחץ לקריאות בחלקות הביקורת (מחוץ לרשת) ,הבדל שיכול להגיע ל 2-עד  3אטמוספירות .נתלו
הובואים בכל אחת מהחזרות לבחינת השתנות הטמפ'.
החל ביצוע מעקב תא לחץ ושינוי ההשקיה בהתאם לקריאות.
הטיפולים:
 .1ביקורת ללא רשת
 .2הסרה מוקדמת של הרשת חודש לפני הקטיף.
 .3טיפול ירוק לחשיפת הפירות (תחת הרשת) חודש לפני הקטיף.
תוצאות:
הקטיף בפינק ליידי טרם הסתיים .בוצעה השוואת ערכי תא לחץ לאורך העונה ,ונראה חסכון במים בטיפול תחת
הרשת ,אשר יחושב בסיום הקטיף.
טרם התקבלו תוצאות מיון הגאלה.
מסקנות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' :13
12

שם התכנית :הסתדקויות בפינק ליידי.
חוקר ראשי :רפי שטרן
רקע ותיאור הבעיה:
בשנת  2015נבחנה השאלה ,האם למועד טיפול מוקדם מאוד (ש.פ )7 +.שניתן כל שבועיים ( 5פעמים) או כל 3
שבועות ( 3פעמים) ,יש יתרון בהפחתת הסדקים מעבר לטיפול המסחרי הנהוג כיום (סופרלון  :3 X 0.1%ש.פ,21 +.
 .)50+ ,35+לא נמצא כל הבדל בין הטיפולים החדשים הנ"ל לבין הטיפול המסחרי .לעומת זאת ,נמצא שטיפול
שניתן אחת לשבוע (מש.פ 7 +.ועד ש.פ ,65 +.סה"כ  9פעמים) היה המצטיין בהפחתת הסדקים .מאחר וטיפול
מצטיין זה הוא יקר ,ניסינו ב 2016-לבחון טיפולים דומים לו ,שיתחילו כולם מש.פ ,7 +.אך עם פחות מועדי ריסוס,
כלומר בהפרשים של שבועיים ואף שלושה בין המועדים.
שנת  2016אופיינה באופן חריג במיעוט סדקים ,אם בכלל ,ולכן לא ניתן היה להסיק דבר .ב 2017-חזרנו על אותו
מבנה ניסוי.
בכל מועד ריסוס של כל הטיפולים ניתן תמיד סופרלון  20 = 0.1%ח"מ ח"פ.
מועד התחלה וסיום2011-2018 :
שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי נערך בשני אתרים :בחוות מתתיהו שבגליל ובאורטל שבגולן .הריסוסים ניתנו בעזרת מרסס מפוח אוהד:
 120ליטר/ד' .מבנה הניסוי :בלוקים באקראי 4 ,חזרות עם  10עצים לחזרה .המדדים שנבדקים :דגימות חנטים
חודשיים אחרי שיא הפריחה ודגימת פירות בתחילת הקטיף לבדיקה היסטולוגית של כל הפירות במעבדה של
עידית גינצברג במכון וולקני ,דירוג שיעור הסדקים ועוצמתם בקטיף ובחינת השפעת הטיפולים על נזק מכאני
שנגרם לפרי במהלך הקטיף ובמיוחד במהלך המיון והאריזה בבית האריזה בראשית.
תוצאות:
יש השנה ( )2017שיעור גבוה של פירות סדוקים בדרגה זו או אחרת .לאור הטמפרטורות הגבוהות מאוד (>)35
ששררו השנה בתחילת גידול הפרי ( 21+22באפריל ושוב ב 9+10-במאי) צפינו שהנגיעות תהייה גבוהה ,ואכן כבר
במהלך אוקטובר  2017ניתן היה לראות ששיעור הסדקים גבוה והוא הולך ועולה לקראת הקטיף (סוף אוקטובר –
תחילת נובמבר) .בימים אלה ,מלבד בחינת שיעור הסדקים ,אנו קוטפים את הפירות ושולחים דגימות נוספות
למעבדה בוולקני לבחינה היסטולוגית של הקליפה ,בחינת דרגות העמילן ,הסוכר והלחץ בפרי ,קביעת המינרלים
בקליפה ובחינת מכות קטיף .כמו כן אנו רושמים את היבולים לעץ ומודדים את התפלגות הגדלים של הפרי.
תוצאות שניתן לדווח עליהן כבר עכשיו (תוך כדי הקטיף) –
 .1כל טיפולי הסופרלון הפחיתו את שיעור הסדקים ואת עוצמת הנזקים באופן ניכר ומובהק.
 .2לתוספת טיפולים מעבר לסטנדרט המסחרי ( 3טיפולים עוקבים בסופרלון) יש תרומה מסוימת להפחתת
הנזקים ,אך רק במטעים בהם שיעור הסדקים בביקורת מתקרב ל ,100%-כמו באורטל.
 .3בכל טיפולי הסופרלון השונים נראים פירות גדולים יותר מבטיפול הביקורת ללא סופרלון .לאחר הקטיף
והמיון יתקבלו תוצאות סופיות.

מסקנות:
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 .1חשיבות טיפולי הסופרלון להפחתת שיעור הסדקים ועוצמתם ברורה לחלוטין ,ובמיוחד בשנה בה שוררות
טמפרטורות גבוהות בחודשיים הראשונים לגידול הפרי.
 .2בכל מקרה יש להתחיל את טיפולי הסופרלון מוקדם (ש.פ 14 +.או אף ש.פ )7+.כטיפול מונע ,ולחשוב על
תוספת טיפולים (מעבר לסטנדרט של  3פעמים) בהתאם לאירועי השרב שמתפתחים בהמשך העונה.
 .3עדיין לא ברור מדוע יש באותו המטע חלקות שסובלות יותר לעומת חלקות סמוכות המקבלות את אותו
טיפול אגרוטכני וסובלות פחות .האם בנוסף לטמפרטורות הגבוהות בתחילת העונה ישנם גורמים נוספים
שמשפיעים? כמו למשל השיפוע במדרון ,הגובה היחסי של החלקה ,וכו' .יש להמשיך ולעקוב כדי ללמוד
את הנושא.

תכנית מס' :14
שם התכנית :עיכוב צימוח בעזרת רגליס בזן פינק ליידי.
החוקר :יעל גרינבלט
רקע ותיאור הבעיה
הזן פינק ליידי רגיש ביותר לבעיית תאורה בעץ ,ולכן עודף צימוח במהלך הקיץ גורם להצללה גדולה ולפרי לא
איכותי בתוך העץ .על מנת להתמודד עם הבעיה המגדלים מבצעים במהלך הקיץ טיפול ירוק ,המרחיק את עודפי
הצימוח .הפעולה דורשת ימי עבודה רבים ,ובביצוע לא מקצועי חושפת פרי לחשיפת יתר המתבטאת במכות שמש.
בצרפת ,נאמר לנו בע"פ ,מבצעים  2ריסוסי רגליס במהלך העונה ובכך מצליחים לעכב צימוח נמרץ מחד ,ומצד שני
שומרים על יחס עלווה-פרי בצורה תקינה .לדעת הצרפתים ,הטיפול אף מקטין בעיות איכות נוספות ,כמו סדקים
בפיטם.
הזן פינק ליידי הופך בשנים האחרונות לזן משמעותי בענף ,ונמצא בגרף נוסק של גידול .הזן פורה מאוד ,טעים
מאוד ומבוקש ביותר ע"י הצרכנים ,אולם סובל מבעיות איכות גידוליות רבות.
מועד התחלת התכנית ומועד סיום :התחלה ,4/2015 :סיום.2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי החל באביב  2015וימשך  3שנים (דצמבר .)2017
הניסוי הועמד בקיבוץ ברעם ,בחלקת פינק ליידי תורמוס  . 5הטיפולים בשנים  2-3לניסוי ייבנו ע"ס תוצאות השנה
הראשונה.
שלבי התקדמות
א .יש ללמוד את הריכוזים והעיתוי ( שנה  1-2לניסוי)
ב .ללמוד טיפולים חוזרים ברצף שנים על אותם עצים (שנה  3לניסוי)
הטיפולים :בשנה זו ,שנה אחרונה למחקר ,הניסוי בוצע בחלקה גדולה ,ריסוס בספידט.
בוצע ריסוס בריכוז אחד 4 ,חזרות לטיפול מול  4חזרות בביקורת ,בכל חזרה  4שורות ,כאשר המעקב נעשה על שתי
השורות המרכזיות ,בהן מתבצעות מדידות צימוח ובהן ייבדקו היבול ואיכות הפרי.
תוצאות :העצים רוססו .בוצעו שלוש מדידות צימוח במהלך העונה.
הרגליס עיכב צימוח בענפים ללא פרי .הענפים עם פרי צומחים פחות ,ולא ניכרת השפעה של החומר.
תוצאות הקטיף עדיין בעיבוד.
המלצות להמשך :עדיין אין

גלעיניים
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תכנית מס' :1
שם התכנית :בחינת זנים וכנות בגלעיניים.
החוקר :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
זנים הינם מנוע צמיחה בכל מיני הפירות בכלל ,ובגלעינים בפרט .הבלאי המקובל של זן הוא כ 10-שנים ,לאחר מכן
הזן הופך להיות מיושן .קצב ההתחדשות בזני הגלעיניים בעולם הוא מהיר מאוד .בנקטרינה ואפרסק נדרשת
פריסת עונה מהאביב המוקדם ועד שלהי הסתיו ,בזנים איכותיים בעלי ציפה לבנה וצהובה .נדרשת הגדרה מדויקת
לגבי מידת התאמתו של הזן לאזור האקלימי ,מבחינת דרישות מנת הצינון ואיכות הפרי המתקבלת.
היעד :בחינת זנים חדשים ואיכותיים לאורך כל עונת השיווק ,והתאמתם האזורית.
מועד סיום :נמשך קבוע
מועד התחלה1999 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
זנים נבחנים ב 4-חוות אזוריות המשקפות  4אזורי גידול שונים ,הנבדלים בעיקר בכמות שעות הקור הנצברות בהן.
בשנתיים האחרונות נוספו  3אתרי מחקר :בחוות מתתיהו ,בחוות החולה ובחוות פיכמן .באתרים אלו נבחנים זני
פטנט ממקומות שונים בעולם .חלקות אלו ,לפי בקשת המטפחים מחו"ל ,מגודרות וסגורות לקהל הרחב .בחוות
מתתיהו נבחנים כל הגלעיניים .בחוות החולה נבחנים כל הגלעיניים מלבד גודגדן ,ובחוות פיכמן נבחנים כל
הגלעיניים מלבד שזיף.
בכל חווה נשתלו  6-10עצים מכל זן חדש.
תוצאות
בכל החלקות נערכו מעקבי פנולוגיה ונערך מעקב אחר היבולים ואיכותם .נעשתה הערכה לגבי מידת התאמתם
האזורית של הזנים השונים.
דו"ח על הזנים מתפרסם בסוף כל שנה.
זנים מתאימים יצאו למשקים לחלקות מבחן וחלקות מסחריות.
בחלקות זני הפטנט אנחנו רואים טיפוסים מעניינים מאד של משמש בצבע בגודל וטעם שונה מהרעננה שמאריכים
את עונת הק טיף ליוני יולי  .יצאו למסחור כמה זני אפר/נקט' שנרכשו על ידי שתי משתלות ,וחלקות מסחריות
נשתלו בעונה זו ברחבי הארץ .זו השנה הראשונה בה אנו רואים כמה זני שזיף ודובדבן מעניינים מאד  .צריך שנה
נוספת כדי להסיק מסקנות ראשונות.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
התאמה נכונה של זן לאזור הגידול הינה גורם מרכזי ברווחיות המטע ,וכדי להגיע לתוצאות
יש להמשיך בבחינת ובהבאת זנים חדשים.
תכנית  :2017המשך ניפוי הזנים הלא-מתאימים (לאחר ניתוח תוצאות קטיף  )2017בכל מיני
הגלעיניים ,והשארת המתאימים להמשך בחינה.
במקביל ,נמשכת הבאת זנים חדשים נוספים ממטפחים בחו"ל ,שאיתם מתהדקים
הקשרים בשנים האחרונות.

תכנית מס' :2
שם התכנית :בחינת כנות גיזלה בדובדבן.
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החוקר  :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
לעץ הדובדבן אופי צימוח חזק מאד .הכנות הקימות היום בענף הינן כנות המעניקות עוצמת גידול חזקה מאד,
המחריפות את בעיית הצימוח הנמרץ של הרוכב .בעולם קיים מבחר כנות מרסנות המאפשרות לקבל עץ קטן,
הקדמת כניסה לפוריות ואפשרויות טיפול וקטיף נוחות יותר.
לארץ הובאו מספר כנות גיזלה שמקורן מגרמניה ,ועליהן הורכבו סויט-הארט ,בינג וסטלה קומפקט ,וב2012-
הושלמה החלקה בזן בורלה.
הכנות הנבדקות הן .20/195 , 209/1
מועד התחלה וסיום.2011-2020 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
ב 2011-ניטעו  3זנים – סויט-הארט ,בינג וסטלה קומפקט ,וב 2012-הושלמה החלקה בזן בורלה .מרווחי הנטיעה
בשורות הנטיעה משתנים כל  10שתילים ,בין  0.5מטר ל 1-מטר בין השתילים.
תוצאות:
בבורלה בשנה השנייה לקטיף התקבל יבול גבוה מאד .יש לציין כי הבורלה על הגיזלה נקטף באיחור לעומת
החלקות המסח ריות מסביב .תוצאה זו מבטלת את האפשרות לגדל בורלה על גיזלה ,ולכן עצי הגיזלה הורכבו בזן
רויאל דון.
יש לציין החלשות לא ברורה של חלק מהעצים בחלקה .אנו נוקטים השנה אמצעים שונים כדי לחזק עצים אלו
(הגמעה בקנון ,גיזום חזק יותר ,שיקום מערכת ההשקיה).
מסקנות והמלצות להמשך:
כנות מרסנות יאפשרו גידול נוח מזה הקיים היום ואפשרות להקטין הוצאות יצור בקטיף .אנחנו נוכחים לדעת
שחלק מהשתילים מתנוונים על כנות אלו .יש לבדוק האם הדבר נובע מנגיעות בווירוס (נשלחו דוגמאות לבדיקה),
עובדה שתחייב שתילים וממשק אחר .הזן בורלה הורכב לזן רויאל דון.
תכנית :2017
א .יימשך המעקב והניתוח של יבולים ואיכויות בזנים השונים
ב .יינתן דגש על אחזקה מוקפדת של החלקה
ג .ייבחנו הסיבות להיחלשות עצים בחלקה.
ד .תוקמנה  2חלקות לבחינת כנת גיזלה נקיה מווירוס (יבוא של חנני) מול כנות חדשות ,בחוות מתתיהו ובחוות
פיכמן.

תכנית מס' :3
שם התכנית :בחינת כנות חדשות למשמש בתנאי שנטוע ובתנאים רגילים.
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החוקר :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
בעיית שנטוע גלעיניים לאחר גלעינים ידועה בארץ ובעולם .בעיה זו חריפה במיוחד בנטיעת משמש לאחר משמש
(כשהמטע שנעקר היה על כנת משמש) .בניסיון לפתור בעיה זו הוקמה לפני כ 15-שנים בחוות אבני איתן חלקת
משמש מהזן רעננה על מספר כנות .החלקה ניטעה על מטע משמש בן  10שנעקר.
תוצאות בחינה של מספר כנות הראו יתרון מובהק לכנת ה 27-29 -בתנאי שנטוע ,ומאז הפכה כנה זו לכנה
המרכזית בשנטוע משמש בישראל.
יצור שתילי משמש על כנת  27-29נתקל בבעיות שתלנות ,בעיקר בשל אי-ההצלחה ליצר באופן סדיר שתילים.
באירופה משמשות מספר כנות אפרסק ככנות מובילות למשמש .השתילים המתקבלים על כנות אלו אחידים ,וללא
כל בעיה שתלנית .לאחרונה יובאו זריעי כנות אלו לישראל והוחל ביצור מסחרי של שתילי משמש על הכנות הללו,
ללא כל ידע כיצד הן מתנהגות בתנאי ישראל.
מטרת המחקר:
לבחון את ביצועי הכנות החדשות בתנאי שנטוע וללא שנטוע מול הכנות המקובלות היום.
מועד התחלה וסיום.2014-2024 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
ו -GF305-שלוש
בקיץ  2014ניטעה חלקה בחוות החולה בתנאי שנטוע .הכנות הנבחנות הן :רובירה ,מונטקלר
כנות אלו הן זריעי אפרסק המשמשות ככנות למשמש באירופה .בנוסף נבחנת כנת הנסן ,כאשר עליה מורכב
אפרסק (כסנדוויץ') ועליו משמש ,וכנת  .27-29כיוון שלא היו לנו מספיק שתילים ,בחלק מהכנות החלקה ניטעה
בחסר ,שהושלם באופן חלקי לאחר השמיטה.
בחינת כנות ללא תנאי שנטוע – באין שתילים ,בחינה זו לא תבוצע.
תוצאות:
השנה נקטפו העצים בפעם הראשונה .תוצאות הקטיף ינותחו במהלך השנה.
מסקנות :אין עדיין.

תכנית מס' :4
שם התכנית :עיצוב שזיף.
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החוקר :אמנון ארז
רקע ותיאור הבעיה
גידול השזיף היפני בארץ מקיף כיום כ 15000-דונם 90% ,מהם מרוכזים באזור הצפון .העץ מעוצב בדרך כלל
בשיטות הגביע שונות .מרבית הנטיעות החדשות מתבססות על כנה אחת ,בעלת עצמת צמיחה היוצרת עץ חזק.
חוזק הצמיחה מגביר את דרישת הקור של פקעי השזיף וגם עקב כך היבול השנתי הממוצע במטעי השזיף בישראל
נמוך (כטונה וחצי לדונם) ורווחיות נמוכה .העלאת היבולים היא קריטית לקיום הענף .למדנו באפרסק ודובדבן
שצורות עיצוב שונות עשויות לשנות את היחס בין צמיחה ופוריות ולשפר היבולים.
מועד התחלת התכנית ומועד סיום.2011-2020 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
נבדקות  6צורות עיצוב  2 -כנות ו 3 -זנים .הזנים :רויאל  Zבלק דיאמונד ובלק ג'ם – המהווים את הזנים
המרכזיים בשזיף יפני בישראל .נטיעה של  3הזנים בצמוד לכל עיצוב .הנטיעה לכל זן-עיצוב היא באורך  60מ' ,ב2 -
שורות .מחצית השורה על כנת  GF677ומחצית על  .Citationמרחק בין השורות  5מ'.
צורות העיצוב הנבחנות:
 .1גביע כבקורת ראשונה .מרחקי נטיעה בשורה  3 -מ' ב GF677 -ו  2.5מ' ב.Citation -
 .2ציר כבקורת שניה .מרחקי נטיעה בשורה  2 -מ' ב GF677 -ו  1.5מ' ב.Citation -
 .3גביע  4צירים .מרחקי נטיעה בשורה  3מ' ב GF677 -ו  2.5מ' ב.Citation -
 V .4רגיל בצפיפות גבוהה .מרחקי נטיעה בשורה  1.5מ' ב GF677 -ו 1.0 -מ' ב.Citation -
 Y .5רגיל דו-ענפי .מרחקי נטיעה בשורה  2מ' ב GF677 -ו  1.5מ' ב .Citation
 Y .6ארבע ענפי .מרחקי נטיעה בשורה  2מ' ב GF677 -ו 1.5 -מ' ב .Citation
תוצאות
בשנת  2015התקבל יבול שני .בזן בלק דיאמונד היה הבדל מובהק ביבול בין כנת הסייטישן שנתנה כ 5-טון
בממוצע ,לבין כנת ה 677-שנתנה  2.8טון בממוצע .גודל הפרי על כנת הסייטישן היה טוב יותר .בבלאק ג'ם לא נראו
הבדלים בין הכנות השונות ,אבל בעיצוב  Vהיבולים היו גבוהים יותר.
בשנת  2016המגמה התהפכה ,והיבול על כנת ה 677-היה גבוה מאד  5-8 -ט'/ד'  .גם היבול על הסייטישן היה גבוה,
אבל נפל מהיבול על ה.677-
שנת  -2017היבולים בשני הזנים הנבחנים גבוהים מאד .מסכום  3שנים עולה כי כנת  677מניבה בממוצע יבול גבוה
באופן סטטיסטי מכנת הס יטישן .בזן בלק דימונד אין הבדל בין שתי הכנות אך גודל הפרי בכנת סיטישן גדול
סטטיסטית מכנת  .677על העיצובים הצפופים יש יותר פרי מהעיצוב המרווח יותר.
מסקנות והמלצות להמשך :הזן רויאל-זי יוצא מהניסוי עקב יבולים נמוכים מאד.
תכנית  -2017השנה תהיה שנת היבול השלישית .יימשך מעקב וניתוח נתוני היבולים ואיכותם.
תכנית מס' 5
שם התוכנית :מציאת תחליפים לאלזודף .קוד 51147 :מופיע בתפוח.

תכנית מס' :6
שם התוכנית :הקדמת הבשלה בדובדבן.
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שם החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה:
ענף הדובדבן בישראל מקיף כ  5,000דונם .יצור של מעל  5,500טון בשנה לשוק המקומי יוביל לירידת מחירים
ולפגיעה בכדאיות הכלכלית .תקופת ההבשלה ושיווק הדובדבן בארץ היא בחודשי מאי עד יולי ,במקביל לתקופת
ייצור הדובדבן באירופה .בחודש אפריל יש מחסור בדובדבן באירופה ומחירי פרי טרי גבוהים .לכן ,הקדמת מועד
ההבשלה והקטיף תאפשר ייצוא הפרי במחירים גבוהים וברווחיות גדולה.
מטרת המחקר לכן ,היא :הקדמת מועד קטיף דובדבן איכותי מהזנים רנייר ורויאל דון לאפריל .זאת ,מבלי לפגוע
באיכות הפרי (צבע וטעם) ומבלי לפגוע ביבול לדונם.
שנות בצוע.2020 – 2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
המחקר מבוצע בשני אזורים :צפון רמת הגולן ( 900מטר מעל פני הים) ומרכז הגולן ( 700מטר מעל פני הים) .עצים
טופלו בשוברי תרדמה לאחר צבירה שעות צינון מספקות ,כאשר מועד הריסוס הראשון היה לפני ה 10-לינואר.
לאחר הריסוס כוסו העצים ביריעות פוליאתילן .בצפון רמת הגולן נעשה שימוש גם בחימום אקטיבי על מנת למנוע
קפיאה אפשרית ,ושיפור בהתעוררות וקצב ההבשלה .מועד הקטיף .מועד ההתעוררות ,עצמת הפריחה והעלווה,
אחוז הפרחים הפגועים ,אחוז החנטה ,מועד ההבשלה והיבול נבחנו.
תוצאות:
סיכום ממצאי השנה הראשונה מראה ,כי ניתן לעמוד בדרישות מועדי ההבשלה ולהקדים את מועד הקטיף בשני זני
האיכות  -רויאל דון ורנייר .בשנה הנוכחית ,טיפולי ההתעוררות ניתנו מאוחר ביחס לשעות הקור הנצברות ,וניתן
היה להקדים את מועד ההתעוררות בשבועיים בפיכמן ובשבוע בתל פארס .מאחר ומספר הימים שחלפו ממועד שיא
הפריחה לקטיף לא נבדל בי ן העצים המכוסים לבין עצי הביקורת ,נראה כי הקדמה במועד הקטיף תלויה אך ורק
במועד שיא הפריחה .בפיכמן נראתה פגיעה בפרחים כנראה כתוצאה מריסוס באלזודף ,ולכן לא היה יבול כלל .בתל
פארס נראתה ירידה משמעותית ביבול ברנייר ויבול נמוך מאוד ברויאל דון .ירידה זו ביבול מקורה כנראה בפגיעה
באיכות הפרחים .אחוז הפרחים הפגועים הגבוה בחממות הוביל לבעיית פוריות ,העשויה להוות מכשול בהשגת
היעד הרצוי של יבול הגבוה מ 1-טון לדונם .אנו משערים כי הטמפ' הגבוהות בתקופת ההתעוררות הובילו לפגיעה
באיכות הפרחים .פגיעה זו ,שהובילה לאחוז חנטה נמוך ,היא הגורם המרכזי שהוביל לפחיתה ביבול.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :יש לדאוג כי הטמפ' בחממה לא תעלה על  20מעלות צלזיוס בתקופה שבין
התעוררות הפקעים לבין הפריחה .בנוסף ,בפיכמן יש להימנע משימוש בשוברי תרדמה.

תכנית מס' :7
שם התכנית :דילול מכני בגלעיניים וגרעיניים.
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החוקר :ענת זיסוביץ
רקע ותיאור הבעיה:
למרות שנות מחקר רבות למציאת פתרונות דילול כימיים ,עדיין הדילול הכימי אינו יעיל דיו .כתוצאה מכך ,מבצעים
במטעים דילול ידני ,שעלותו גבוהה ביותר ומביאה את גידול הענף לסף הרווחיות .ההוצאה על דילול שכזה מהווה
כיום למעלה מרבע מסך כל הוצאות המטע .מעבר לעלויות הגבוהות של הדילול הידני ,קיימת בעיה חמורה של
זמינות עובדים בתקופה הקצרה הנדרשת לדילול .בישראל נטועים כיום כ  40,000דונם אפרסק/נקטרינה .בעיית
הדילול הידני חמורה יותר בזנים המוקדמים (קטיף בחודשים אפריל/מאי) .בזנים אלה זמן הדילול הינו קריטי והוא
חייב להיעשות מוקדם ומהר ,מאחר ופרק הזמן בו גדל הפרי מהחנטה ועד לקטיף הנו קצר ,וכל יום שעובר בו העץ
א ינו מדולל משפיע בסופו של דבר על פוטנציאל גודל הפרי המתקבל .בארץ ,כשני שליש ממטעי האפרסק והנקטרינה
דורשים דילול בתקופה מוקדמת .כדי להפחית את ההוצאות הרבות בדילול ,נערכו בארץ ובעולם ניסיונות דילול
כימיים שונים היכולים להשפיע על קטילת פקעי הפריחה שכבר נוצרו ,וכן על צריבת הפרחים והחנטים הקטנים.
ניסיונות אלה כללו שימוש במווסתי צמיחה ,חומרים מייבשים ,משטחים ,דשנים ,שמנים צמחיים ,מעכבי
פוטוסינתזה וחומרים רעילים שונים .עד היום ,אף אחת מקבוצות החומרים הנ"ל לא נכנסה ליישום מסחרי
במטעים הגלעיניים בעולם .תוצאות הדילול הכימי הן בעלות שונות רבה ומאוד קשות לחיזוי ולשליטה ,מאחר ולא
ברורה עד הסוף דרך הפעולה של החומרים הכימיים והאינטראקציות בצמח .לפיכך תוצאות הדילול הכימי לעיתים
רבות אינן יעילות ואינן מובנות דיין.
מטרות הניסוי – א .בחינת הדילול המכני בגלעיניים ובגרעיניים כתחליף יעיל וזול לדילול ידני במטעים אשר עוצבו
במיוחד למטרה זו .ב .בחינת השפעת הדילול המכני על היבול ואיכות הפרי הסופית.
מועד ותחילת סיום המחקר2017-2019 :
שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסויים נערכו במספר מטעים בהם העיצוב של העץ מותאם יותר לדילול המכני :חוות המטעים ,מטע עמק יראון,
ראש פינה ואבני איתן .בנוסף ,התבצע ניסיון דילול מכני בתפוח במטע עין זיוון .הדילול התבצע בזני נקטרינה
מוקדמים :מי ורדים למיניהם ו .)5-15(-כמו כן ,בראש פינה בוצע דילול מכני בעצי משמש מזן תרוג ובשזיף בלק
דיאמונד .בעין זיוון נבחן הדילול המכני בעצי תפוח בזנים גאלה וסקרלט .הדילול המכני התבצע בשיא פריחה ע"י 2
מכונות" :דרווין" רתומה לטרקטור ,לרוב במהירות נסיעה של  4קמ"ש ו 220 -סל"ד ,ו"הצרפתית" אשר עברה על
כל צד של השורה פעמיים (בשני הכיוונים) ,לרוב במהירות של  8קמ"ש .אחרי כל טיפול מכני בוצע דילול ידני
להשלמה ולהשגת התוצאה המשקית הרצויה .נמדד זמן העבודה עבור מדלל אחד לעץ ,בהשוואה לטיפול הביקורת
אשר דולל ידנית בלבד .בקטיף ,כל אחד מעשרת העצים נקטף לחוד ,בהתאם לקטיפים המסחריים המקובלים
במשק ,וחושב היבול לעץ (ק"ג) .משקל פרי ממוצע לכל עץ (ג׳) ,חושב תמיד בדרך של שקילת התרמיל המלא
הראשון מכל עץ וחלוקה למספר הפירות שהכיל  -פחות משקל התרמיל.
בנוסף ,בוצע ניסיון לדילול חנטים ע"י המכונה הצרפתית בזן אפרסק  1881באבני איתן.

תוצאות:
א .בחינת זמן הדילול הידני בעצים לאחר דילול מכני:
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ברוב המטעים הנבדקים ,זמן הדילול הידני לאחר הדילול המכני במכונת הצרפתית היה קטן יותר בהשוואה לזמן
הדילול הידני בעצי הביקורת .לעומת זאת ,התוצאות שהתקבלו לאחר דילול מכני בדרווין היו לא עקביות :לעיתים
זמן הדילול הידני היה טוב יותר מאשר בביקורת ,ולעיתים לא.
ב .השוואת היבול ואיכות הפרי המתקבלת לאחר דילול מכני:
משמש תרוג  :בעצים אשר דוללו מכנית ע"י הצרפתית ,משקל הפרי הממוצע היה גבוה יותר בכמעט  11גרם מאשר
בפירות הביקורת (הבדל מובהק) .בעצים אלו הייתה הסטה בגודל של הפרי מפרי קטן/בינוני/גדול (בביקורת) לפרי
גדול/ענק (הצרפתית) .לעומת זאת ,נצפה פחות יבול בממוצע של כ  12קילו לעץ .בעצים שדוללו ע"י הדרווין,
הפחיתה ביבול הייתה בממוצע של  1.5קילו לעץ ,אך התוספת למשקל הפרי הממוצע הייתה קטנה יותר ,של כ 4
גרם בלבד לעומת הביקורת.
נקטרינה :ברוב המטעים שנבדקו הייתה תוספת משקל של  10-20גרם בממוצע לפרי בהשוואה לביקורת (הבדלים
מובהקים) .בעצים אשר עברו דילול מכני ע"י הצרפתית לא נצפה הבדל מובהק ביבול בין הטיפול לבין הביקורת.
התוצאות בדרווין אינן עקביות כמו בצרפתית.
שזיף בלק דיאמונד :לא נמצא הבדל מובהק ביבול בין הטיפולים לבין הביקורת ,אך נצפתה הסטה של הפרי מפרי
בגודל  50-55מ"מ בביקורת לפרי בגודל של  55-60מ"מ בטיפולי הדרווין והצרפתית.
אפרסק  :1881אפרסק  1881דולל ע"י המכונה הצרפתית בחנטים בגודל של כ  20מ"מ .לא נצפה הבדל מובהק
ביבול ,ונרשמה עלייה במשקל הפרי הממוצע בהשוואה לביקורת בכמעט  ,10%הבדל מובהק.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
בעזרת המכונה הצרפתית ,הצלחנו להגיע לרמת דילול מכני טובה יחסית במספר מינים ,אשר תרמה לפחיתה בזמן
הדילול הידני הנדרש ולהגדלת המשקל הממוצע של הפרי ,מבלי לפגוע ביבול הכללי .יש להתאים את מהירות
הנסיעה ומספר המעברים לכל צד בשורה ,בהתאם לכל זן .תוצאות הדילול המכני עם הדרווין פחות עקביות,
ונובעות מכך שהמטעים בארץ אינם מותאמים למכונה זו .על מנת לבחון את יעילות הדילול המכני בתפוח ,יש
לגזום ולעצב שורות תפוח אשר יתאימו לפעילות המכונות .בשלב זה לא קיימים מטעים אשר מתאימים לדילול
המכני ,ולכן קשה להגיע למסקנה בנושא .יש להמשיך ולבחון את נושא הדילול המכני והתאמתו למטעים בארץ,
את ההשפעה על יבול חוזר ,את המשך דילול החנטים בעזרת המכונה הצרפתית ,והרחבת הבחינה למינים נוספים.

תכנית מס' :8
שם התכנית :האבקה והפרייה בשזיף היפני 'סן-גולד'.
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החוקר :גל ספיר
רקע ותאור הבעיה:
השזיף ,כחלק ממשפחת הוורדיים ,נושא את מערכת אי-ההתאם העצמי הגמטופיטי ,ולכן חייב להיות נטוע בסמוך
למפרה ,על מנת לחנוט ולשאת פרי .מחקרים רבים שבוצעו על ידי הוכיחו את החשיבות של ההתאמה הגנטית בין
המפרים ,ואת העדיפות של המפרה המתאים מלא לעומת מפרה מתאים חלקית .כחלק מעבודתי בעבר נבדק גם הזן
"סן-גולד" ,בו אחוז החנטה היה כמעט כפול ( )12.85%ליד הזן המתאים מלא ,לעומת כ 7% -בלבד ליד הזנים
החצי-מתאימים ("פראייר" ו"קווין רוזה").
מאחר ובשנים האחרונות מתקבלים דיווחים רבים על חוסר פוריותו של הזן ,שהינו בעל חשיבות מסחרית ,כדאי
להתחיל במחקר למציאת המפרים המתאימים לזן 'סן-גולד' .מסיור שנערך לפני עונת הקטיף הקודמת הוברר כי
בהימצא מפרה מתאים היבולים יכולים להגיע לרמה מסחרית טובה של  3טון\דונם .ברוב החלקות שנסקרו
הוחלפו המפרים המתאימים במפרים בעלי פוטנציאל מסחרי ,אבל בעלי התאם חלקי בלבד לסן-גולד ,נתון אשר
מוביל ככל הנראה לפחיתה ביבולי הזן.
מטרת המחקר :מציאת מפרים מתאימים לזן סן-גולד.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
לאחר תוצאות שנים קודמות הוחלט להתמקד בהסבת חלקה בראש פינה מחלקה ללא מפרים לחלקה בה אנחנו
בוחנים  4מפרים שונים לסן-גולד ,אשר יורכבו בחלקה.
לאחר הצלחה חלקית בלבד בהרכבה בשנת  2016בוצעו הרכבות נוספות השנה.
בחינה ממשית תחל כאשר ההרכבות יפרחו באופן מספק.
תוצאות
ההרכבות השנה נראות טוב.
החלקה מטופלת (נגזמת באזור ההרכבות) להבטחת קליטתן.
נמשך הטיפול בחלקה על מנת להבטיח פריחת המפרים באביב .2018

תכנית מס' :9
שם התוכנית :הוספת כוורות הבומבוס למטעי שקד לשיפור חנטה ויבול.
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החוקר :גל ספיר
רקע ותיאור הבעיה
השקד ,כחלק ממשפחת הורדניים ,נושא את מנגנון אי-ההתאם העצמי הגמטופיטי .מכאן שדרושה האבקה זרה על
מנת לקבל חנטה ופרי .כמות החנטה תלויה באופן ישיר בזרימת האבקה במטע .היבול בזני השקד השונים אינו
אופטימלי ,כתוצאה מהתאם חלקי בין הזנים במטע ומפעילות מוגבלת של דבורי דבש .מניסויים קודמים למדנו,
שתוספת דבורי בומבוס ( )BBלמטעי האגס והתפוח בגליל ובגולן שיפרה את היבול וגודל הפרי באגס (ספדונה
וקוסטיה) ובתפוח (גאלה ,סטרקינג וזהוב) .הסיבה העיקרית לכך הינה ההצלחה בהעלאת שיעורי ההאבקה הזרה
בין מפרה למופרה ,שהביאה להפריה מוצלחת יותר ,וכתוצאה מכך להגדלת מספר הזרעים בפרי ,שיפור גודל הפרי,
שיפור החנטה והיבול הכללי .בשנת  2016התחלנו בניסויים להוספת כוורות דבורי בומבוס גם בשקד ,ונבחנה
השפעת הכוורות בחלקות מסחריות ברמת מגשימים .בשנת  2017הוספנו לבחינה זאת גם את מטע לביא.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
התצפית נערכה במטע רמת מגשימים בגולן ומטע קיבוץ לביא בגליל התחתון .במטעים אלו מבוצעת הצבה
מסחרית של דבורי בומבוס לצד דבורי דבש .ברמת מגשימים מוצבות כוורות הבומבוס במחצית מהחלקות ,ובמטע
לביא מוצבות כוורות הבומבוס בכל החלקות ,למעט אחת שמשמשת אותנו לביקורת.
תוצאות
ברמת מגשימים אפשר לראות עלייה באחוזי החנטה בחלקות עם בומבוס.
.1
בלביא אחוזי החנטה שנספרו השנה היו גבוהים מאוד ,ואין תוספת של חנטה בחלקה המתוגברת לעומת
.2
חלקת הביקורת.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
בבחינה הראשונית שאנחנו עורכים בשנתיים האחרונות אנו רואים כי קיים פוטנציאל חיובי לקבלת יותר פרי
בחלקות המתוגברות בדבורי בומבוס .כמו כן קיימים הבדלים בין מפרים שונים .יש צורך במחקר גם בתחום
התאמת המפרים.

תכנית מס' :10
שם התכנית :פיתוח פרוטוקול גידול והבכרת משמש ,אפרסק ונקטרינה בחממה מחוממת במי שמיר.
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החוקר :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
אחד הפתרונות לבעיית הרווחיות בענפי הנשירים היא הכוונת חלק מיצור הפרי לקבלת פרי איכותי מוקדם מאד,
שייקטף בסוף מרץ תחילת אפריל ,ויתאים לשוק המקומי וליצוא במחירים גבוהים .סקרי שוק שבוצעו על ידי
היחידה לחקר שווקים מצביעים על אפשרויות יצוא של משמשים ,אפרסקים ונקטרינות מוקדמים ואיכותיים
במחירים גבוהים מאד.
בעמק החולה נוצרה הזדמנות לקבלת אנרגיה לחימום בעלויות נמוכות מאד .מצב זה מאפשר
לבחון ולפתח פרוטוקולי גידול לשם הבכרה לזנים איכותיים מתאימים ,ולפתח טיפולים אגרוטכניים להבכרה
(חימום ,שוברי תרדמה ,אוקסינים ,חיגור) ולבחון את רווחיות טכנולוגיות הגידול המוצעות.
מועד התחלה וסיום2012-2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה
בשתי חממות שגודל כל אחת מהן  40X10מטר נבחנים שני גידולים  -אפרסק/נקטרינה בחממה אחת ומשמש
בחממה השנייה .כל חממה מחולקת לשניים ,במחצית אחת חימום אוויר בלבד ,ובמחצית השנייה גם חימום המצע
ע"י צינורות מים חמים שהוכנסו לאדמה בעומק של  30ס"מ .צינורות אלו ישמשו רק לחימום ולא להשקיה .בכל
חממה נבחנים זנים עם דרישות קור בינוניות נמוכות.
חממה  - 1החממה הורכבה לתרוג.
חממה  - 2משמש  -ניצן  ,תרוג  ,דניאל  ,רעננה.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה
אפרסק/נקטרינה החלקה הורכבה לזן תרוג ההרכבות הצליחו מאד ובשנת  2018יהיה יבול מסחרי.
משמש  -במשמש השנה בזנים ניצן ודניאל היבול היה  1-1.5ט/ד  .בזן תרוג היבול היה כ 2-טון לדונם  .יש לציין שזו
השנה הרביעית שהזן תרוג מאופיין ביציבות יבול בחממה ההבשלה הייתה מוקדמת ביותר משבועיים לעומת
השטחים בחוץ .האזור שמחומם קרקעית סבל ולכן הוחלט לבטל את בחינת חימום הקרקע.
תכנית  :2017בחממת האפרסק-נקטרינה הורכבו זני משמש .ההרכבות מתפתחות יפה מאד ובשנה הבאה יתנו פרי
אי"ה.
חממת המשמש הוחלפה לחממה גבוהה יותר ,ע"מ לשפר את בקרת האקלים .הניסוי בה יימשך ללא שינוי.

אגס
תכנית מס' : 1
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שם התכנית :ריבוי כנות אגס.
החוקר :שרוליק דורון ,נילי שמי
רקע ותיאור הבעיה:
ממחקרי הכנות באגס שעשינו בשנים האחרונות מצאנו כנות טובות לקוסציה .במסגרת מחקרים אלו נאספו
יבולים ומצאנו קלוני כנות מצטיינים .מטרתנו לעסוק בריבוי קלונים מצטיינים של כנות שנבחנו בניסויי כנות אגס
בעבר ,וכמו כן לעסוק בריבוי כנות אגס חדשות ,נקיות מווירוס ,שקיבלנו מחו"ל ועברו את שלבי ההסגר של
השירותים להגנת הצומח.
ניסיונות עבר שביצעו שתלנים מקומיים להכניסן לריבוי מסחרי נכשלו ,או שרמת האמינות בעקיבות התהליך
איננה מספקת .הכשל בריבוי מהווה מכשול להוצאת הכנות כשתילים למבחן ראשוני.
המטרה:
ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילים לחלקת מבחן ,ויצירת פרוטוקול ריבוי לשתלנים.
תוצאות
 .1בוצע ריבוי כנת הלביא שנמצאה ע"י פרופ' רפי שטרן.
 .2בוצע ריבוי כנות מהרוכב העמיד לפסילה ,701 ,להכנת חלקת כנות המקנה עמידות לפסילה.

תכנית מס' :2
שם התכנית :אגס – בחינת כנות תחליפיות לחבוש.
החוקר :שרוליק דורון
רקע ותיאור הבעיה:
מבחינה הלכתית קיים איסור להרכיב מין שאינו במינו .באגס ,בזן ספדונה ,הכנה המקובלת להרכבה היא חבוש,
וע"פ ההלכה אסור להרכיב אגס על חבוש.
המטרה  -מציאת כנה המאפשרת גידול אגס ללא שימוש בכנת חבוש.
מהלך המחקר
החלקה ניטעה באבני איתן ,ב 2 -כנות :חבוש  BA 29וכנת  .OHF-97בכל כנה גובה נטיעה שונה של השתיל .בכנת
 OHFהחזקה הנטיעה היא כאשר ההרכבה בגובה  10ו  20ס"מ מע"פ הקרקע .בכנת חבוש  -הטמנת הרוכב  10ס"מ
מתחת לפני קרקע ,ונטיעת ההרכבה בפני הקרקע .הניסוי באקראיות גמורה 6 ,חזרות לטיפול.
בהגעת השתילים לניבה ייבחנו היבולים וההתמודדות עם חוזק העץ הצפוי בכנת .OHF
תוצאות  -בוצע קטיף ,הפרי נשקל ומוין .התוצאות עדיין לא נותחו.

תוכנית מס' :3
שם התכנית :זני אגס חדשים.
החוקר :שרוליק דורון
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רקע ותיאור הבעיה:
ענף האגס בארץ נמצא במשבר כללי קשה ,הנובע מיבולים נמוכים בזני האגס העיקריים קוסציה וספדונה .כחלק
מהיערכות להביא לנטיעת זני אגס פוריים יותר באזורי גידול חדשים ,בחלקות מגובה  600מ' מע"פ הים ,אנו
מחזירים למבחן זני אגס עיקריים מהעולם .במסגרת מחקר זה ניטעו חלקות מחקר בזני אגס אירופי בחוות
המחקר :מתתיהו ,פיכמן ואבני איתן.
המטרה  -מציאת זנים חדשים פוריים שיאפשרו קיום מטע אגס רווחי בארץ.
תוצאות  -החלקות במתתיהו ובאבני איתן ניטעו בספט'  .2014הפרי נקטף ומוין ,אך עדיין אין תוצאות .בקיץ 2017
ניטעה חלקה בפיכמן .החלקה נקלטה ומתפתחת היטב.

תכנית מס' :4
שם התכנית :שיטות עיצוב אגס צפוף  -הערכות לעיצוב מגן חרכון.
החוקרים  :מרי דפני ילין ,יהודית מוי ,רפי שטרן ,וישראל דורון.
רקע והצגת הבעיה  :מהסתכלויות שערכנו במטעים ומהניסיון שצברנו ,למדנו כי המחלה תוקפת קשה עצים
המצויים בצמיחה נמרצת בעיקר בחיי המטע הראשונים עד גיל  ,10אך גם בגילאים מאוחרים יותר .נראה לנו כי יש
צורך לבחון אסטרטגיות גידול ועיצוב חדשות ,כאלו שיאפשרו את גידול עץ האגס בעיקר מהזן ספדונה ,עם צמיחה
מוחלשת יותר ,כך שגם אם יתרחש אירוע הדבקה בחרכון ,לא יהיה בכך סיכון קיומי לעצים ,כמו זה הקיים היום
לעצים הצומחים חזק.
היפותזת העבודה  :נטיעת מטעי אגס בעיצוב שיגרום לצימוח מרוסן ככל האפשר ,יאט את קצב התקדמות המחלה
ברקמות המעוצות .עצים אלה י היו עמידים פיזיולוגית לגורם המחלה .אנו גם משערים שהעצים יהיו פוריים יותר,
ושהפרי שלהם יהיה איכותי יותר.
מטרות המחקר :מטרת הניסוי היא לבחון את השפעת צורת העיצוב של העצים על תגובתם להתפתחות מחלת
החירכון ברקמות המעוצות .לצורך כך )1 :בחנו את ביצועי העצים בהתאם לעיצוב )2 ,בחנו את רגישות העצים
לפגיעה מחירכון.
מועד התחלה וסיום התוכנית2012-2020 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה :עצים מזן ספדונה על כנת חבוש  BA-29והזן קוסטיה על כנת בוטליפוליה הורכבו
 10ס"מ מעל פני הקרקע ,לגובה עץ של  2.5מ' .הטיפולים מוצגים בטבלה .1
טבלה מס'  :1נתוני חלקות הניסוי ,מרחקי נטיעה ומספר עצים לדונם בזנים השונים בעיצובים שונים.
עיצובים/זנים

ספדונה:

קוסטיה:

עץ מרוסן

ציר צפוף
 1.0 x 4.0מ' ( 250עצים/ד')

ציר צפוף
 1.0 x 4.0מ' ( 250עצים/ד')

עץ חזק (עיצוב מקובל)

שדרה
 2.5 x 4.0מ' ( 100עצים/ד)

גביע
 2.0 x 4.0מ' ( 125עצים/ד')

 )1ביצועי העצים נבחנים על ידי מדדי קוטר גזע ,קריאות תא לחץ בשני מועדים שונים ,וכמות יבול בזן ספדונה.
ניתוח שונות ( ) Oneway Anovaנעשה בין שני עיצובים בכל זן ,לבחינת הבדלים במדדי הצימוח .ההדבקה בחירכון
נעשתה באופן טבעי ,כאשר השנה ( )2017הייתה נגיעות טבעית גבוהה בחירכון אביבי .מרבית העצים נפגעו בשיעור
של  11-50תפרחות נגועות לעץ.
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 )2רמת הפגיעה מחירכון נבחנה על פי מדדים איכותניים – 0 :ללא נגיעות כלל - 1 ,עץ נגוע ברמה כל שהיא בענף
צדדי - 2 ,נגיעות שעברה לענף בוגר יותר - 3 ,נגיעות שעברה והתפשטה בענף משני לשלד - 4 ,ענף שלד פגוע בשליש
עד חצי חלק עליון -5 ,ענף שלד פגוע בשליש עד חצי תחתון - 6 ,ענף שלד כולו פגוע .ניתוח סטטיסטי Contingency
 Analysisנעשה על מנת להשוות בין כל שני עיצובים בזן על פי חלוקת העצים לשתי קטגוריות כל פעם ,כאשר
בתוצאות מצוינות רק ההשוואות בהן נראה הבדל מובהק ( )P<0.05בין הטיפולים .ניתוח התוצאות הסטטיסטי
נעשה בתוכנה .JMP13
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
 )1ביצועי העצים :בספדונה נראה כי היקף הגזע של העצים שעוצבו כציר היה קטן מההיקף של העצים בעיצוב
שדרה ,באופן מובהק .העצים בעיצוב הציר הראו גם קריאות תא לחץ נמוכות יותר בשני תאריכי המדידות ,מה
שמעיד על חיוניות נמוכה יותר של העצים ,אם כי הבדלים אלה לא היו מובהקים .היבול לדונם בציר היה גבוה
יותר באופן מובהק ,בשל מספר יותר גבוה של עצים לדונם .היבול לעץ היה גבוה יותר בעיצוב שדרה עם  6.9ק"ג,
ביחס ל 6.2 -ק"ג בעיצוב המוחלש .בקוסטיה לא נראו הבדלים מובהקים בין מדדי חוזק העץ שהתקבלו בעיצובים
השונים.
 )2רמת הפגיעה מחירכון  :בזן ספדונה בעיצוב ציר צפוף עברה פחות נגיעות ,באופן מובהק ,לענף שלד בהשוואה
לעיצוב שדרה .בזן קוסטיה בעיצוב צי ר צפוף ,עברה פחות נגיעות לענף משני לשלד ,פחות נגיעות נכנסה לענף שלד,
ונראתה פחות פגיעה באופן מובהק עד לחצי תחתון או בכל ענף השלד.
תוצאות:
בזן ספדונה הושג חלקית היעד של קבלת עץ בעל צימוח מוגבל בעיצוב ציר .ניתן לראות זאת על פי מדדים של היקף
הגזע של הציר אשר היו נמוכים יותר באופן מובהק ,ומדדי תא לחץ שליליים יותר ,אם כי לא באופן מובהק .בזן
זה ,בעיצוב ציר ,אכן ראינו פגיעה פחותה באופן מובהק מחרכון בענפי שלד .גם בזן קוסטיה נראתה הפחתה
מובהקת בנגיעות בענפי שלד בעיצוב ציר.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
במהלך חורף  2018כשהעצים בתרדמה ,יתבצע בחלקה גיזום משקי רגיל ,כאשר ענפי החירכון המתים יורדו עד לקו
היובש בלבד .באביב  2018נמשיך לעקוב אחר חיוניות העצים ,במטרה לראות היכן נעצרה המחלה והיכן ממשיכה.
בסתיו  2018נערוך הדבקות נוספות על מנת להשוות את רגישות העצים בעיצובים השונים במצב של אילוח סתווי.

תכנית מס' :5
שם התכנית :אגס  – 2020שיטות עיצוב.
החוקר :פרופ' רפי שטרן  ,ישראל דורון
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רקע ותאור הבעיה:
האגס 'ספדונה' הינו הזן המרכזי והחשוב במדינת ישראל .למרות הצלחתו היחסית בשוק הפירות הוא מתאפיין
ביבול סירוגי ,באיכות פרי בינונית ,ובעיקר בפרי קטן .מניסיונות שביצענו בעבר ומסיורים שערכנו בספרד לפני
עשור ,למדנו שכדי לקבל יבול גבוה עם פרי גדול יש לחזק את העצים .לאחר עשר שנות עבודה ב"שיטה הספרדית"
קיבלנו עצים עם צימוח וגטטיבי חזק מדי ,שמביא לגידול בנפח העץ .תופעות אלו נגרמות בעיקר בשל הצימוח
הווגטטיבי הנמרץ של העץ ,המתקבל לאחר השרשתו מעל אזור ההרכבה .כתוצאה מהצימוח העודף ,שמביא לעץ
גדול מדי ,מושקעים ימי עבודה רבים בגיזום ,בקשירה ובעיצוב ,וכמובן גם בקטיף .בנוסף ,מביא הצימוח הנמרץ
להגברת הרגישות של העץ להתקפת החיידק  Erwinia amylovoraמחולל החירכון.
מטרת התכנית  -צמצום עלויות הגידול ע"י פיתוח שיטות עיצוב חדשות ,שיביאו לעץ ספדונה קומפקטי.
מועד תחילת וסיום המחקר2011-2021 :
שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה :בקיץ  2011ניטעה חלקת אגס המורכבת משני הזנים המסחריים  -ספדונה כזן
עיקרי וקוסציה כמפרה .נבחנות מספר שיטות עיצוב חדשות וצפופות יותר מהסטנדרט המקובל כיום של 4.5x2.0
( 110עצים/ד') הנטוע כציר ומשמש כביקורת .שיטות העיצוב החדשות שנבחנות הן:
ציר  3.5x1.5מ' ( 190עצים/ד') – שיטה קלה לביצוע וזולה יחסית בהקמה
.1
ציר צפוף  3.5x1.0מ' ( 286עצים/ד') – כנ"ל אך צפופה הרבה יותר
.2
 3.5x0.5 Vמ' ( 570עצים/ד') – עלות הקמה גבוהה אך הפוטנציאל גבוה.
.3
בכל אחת מהשיטות ,נבחנות עבור הספדונה  2כנות :חבוש  Aכסטנדרט וכן כנת החבוש  .BA-29כל כנה וכל
שיטת עיצוב נבחנות בשלושה עומקי נטיעה שונים (הרכבה בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע ,בגובה הקרקע ו10-
ס"מ מתחת לפני הקרקע) .מבנה הניסוי – בלוקים באקראי 4 ,חזרות ,מספר עצים משתנה בכל חזרה ,בהתאם
למרחקי הנטיעה[ .הקוסציה שמשמשת בעיקר להפריה ניטעה על כנת  BA-29בעומק נטיעה אחיד של  10ס"מ
מתחת לקרקע ובשיטת הציר –  3.5x1.5או הציר הצפוף  3.5x1מ'].
תוצאות :חלקת הניסוי הותקפה באביב  2017באופן קשה ביותר ע"י החיידק מחולל החירכון .נערך סקר מפורט
ביותר על מצב הנגיעות בכל אחד מעצי הניסוי .הנתונים נאספו ע"י דר' מרים זילברשטיין ,לפי המלצתו של פרופ'
דני שטיינברג המומחה לחירכון .תוצאות הסקר אמנם לא איפשרו ניתוח סטטיסטי ,אך מהתרשמות עולה שככל
שהעץ היה מרוסן יותר (ע"י כנה ,צפיפות נטיעה או עומק נטיעה) עוצמת הנגיעות היתה חלשה יותר .לאחר
טיפולים אגרוטכניים שונים (גיזום ,הפחתת השקיה ודישון וכדומה) נראה שהתפשטות המחלה נבלמה.
מניתוח התפלגות היבולים וגודל הפרי נראה שוב שהמגמה של הגדלת היבול הכללי לדונם ,ובעיקר יבול הפרי
הגדול לדונם בטיפולי הצפופים – ציר צפוף (כ 300-עצים/דונם) ו( V-כ 600-עצים/ד') – ממשיכה ,והפער בינם לבין
הביקורת ( 110עצים/ד') הולך וגדל ,ובעיקר כאשר הכנה היא חבוש  Aהמרסנת .לא נמצאו הבדלים משמעותיים
ביבולים בין עומקי הנטיעה השונים ,ולא היו הוצאות עבודה גבוהות יותר בטיפולים הצפופים בהשוואה לביקורת.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
בתום  3שנות יבול ראשונות נראה שלצפיפות הגדולה עם הכנה המרסנת חבוש  Aיש השפעה על צמצום נפח
השורשים אשר מחליש את עוצמת הצימוח ,מגביר התמיינות לפריחה ,משפר חנטה ומביא ליבול גבוה של פרי
גדול לדונם .יש להמשיך ולעקוב אחר ביצועי החלקה לעוד  5שנים ל

השקיה
תכנית מס' :1
שם התכנית :השקיית תפוח במנה מופחתת לאורך זמן.
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החוקר :עמוס נאור
רקע ותיאור הבעיה  -הקיצוץ החריף בהקצאות המים מחייב אותנו לבחון מהי מנת המים האופטימלית ,והאם
ניתן לקצץ במנות ההשקיה המומלצות .לצורך זה יש לבחון מספר טיפולי השקיה במנות מים בתחום 450-800
מ"מ/עונה במשך מספר עונות ( 3-4שנים) ,ולבחון את ביצועי העצים לאורך זמן .ברור שמחקר זה צריך לבחון גם
את נושא עומסי היבול בכל טיפול השקיה .המטרה  -לבחון תגובת תפוח למנות השקיה שונות באינטראקציה עם
עומסי יבול ובמשך מספר עונות.
שנת התחלה ושנת סיום המחקר2009 – 2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
ב 2009-הוקם ניסוי השקיה בתפוח זהוב בוגר בברעם .בניסוי נבחנות ארבע מנות השקיה עונתיות .חלוקת המים
בכל טיפול נקבעה ע"י מדריכי שה"ם .בכל טיפול השקיה ארבעה עומסי יבול (טווח העומסים הותאם לכל טיפול
השקיה) .לכל עומס רצוי הותאם דילול כימי (על מנת לדמות פעילות מסחרית) ,והדילול הידני המתקן בוצע בשיא
פריחה  40 +יום.
מדדים שנבדקו  -מדידה של פוטנציאל המים בגזע לאורך העונה .היבול נקטף מכל עץ בנפרד ומוין לגודל .בוצעה
הערכת עוצמת פריחה .כמו כן ,בענפים שסומנו מראש בוצעה ספירה של הפרחים ואחוזי חנטה.
תכנית עבודה וביצוע :2017
השנה נמשך המעקב בחלקת הניסוי בברעם ,בעיקר בטיפול  550מ"מ.
השנה הורחב הניסוי למספר חלקות אצל מגדלים ,שבחנו את מנת ההשקיה של  550מ"מ יחד עם דילול מוקפד
למספר פירות רצוי.
ההתעוררות הקדימה משמעותית השנה וכך גם הדילול הכימי .קריאות תא הלחץ גבוהות מהשנים הקודמות
כשהסיבה יכולה להיות ההקדמה או מזג האוויר החם.
תוצאות התגובה של היבול של פרי גדול למספר פירות הייתה דומה בשלושת טיפולי ההשקיה הגבוהים ,ובטיפול
ההשקיה הנמוכה התקבל יבול נמוך יותר בעומסי יבול גבוהים .היבול המקסימלי בטיפול  550מ"מ/עונה היה 7-7.5
טון/דונם ,ומתוכו  5.6-6טון/דונם פרי גדול (לא נבחנו עומסים גבוהים יותר) .בהשקיה הגבוהה בעומס הגבוה
התקבלה ירידה ביבול ב 2014-ו ,2016-דבר המצביע על עומס מקסימלי של כ 9-ט'/ד' ללא סירוגיות.
מסקנות :ניתן לקבל יבול מסחרי של כ 6-ט'/ד' בהשקיה של  550מ"מ/עונה בחלוקת מים לאורך העונה כפי
שנבחנה.
תנאים להצלחה :א .דילול לעומד סופי עד תחילת יוני ב .פריסה אחידה של פרי על העץ.

תכנית מס' :2
שם התכנית :חיזוי פוטנציאל מים בגזע.
החוקר :עמוס נאור
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רקע ותיאור הבעיה
פוטנציאל המים בגזע בצהרים נחשב למדד טוב לבקרת השקיה במטעים .הצורך בשימוש בתא לחץ למדידת
פוטנציאל המים (סרבול המדידה והיותה ידנית בלבד) גורם לכך שהשימוש בתא לחץ לבקרת השקיה מוגבל.
בכוונתנו לבחון מספר מודלים מכניסטיים או חצי-אמפיריים לחיזוי פוטנציאל מים בגזע.
המטרה – לבחון אפשרות לחיזוי פוטנציאל המים בגזע ממדידות פשוטות ,על ידי שימוש במודלים
מכניסטיים/אמפיריים.
שנת התחלה ושנת סיום המחקר2015-2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה
הניסוי הוקם בשנה שעברה במטע נקטרינה בחוות המטעים .על  12עצים הותקנו דנדרומטרים ,מדי זרימת מים
(גרנייה) וטנסיומטרים .כמו כן הותקנה מערכת השקיה עם ארבעה טיפולים .בעונה הנוכחית נעקוב אחר שינויים
יומיים ועונתיים בפוטנציאל האוסמוטי בקליפה ,לבחון האם יש צורך להתחשב בשינויים אלו.
ביצוע  :2017בוצעו מספר מדידות של מהלך יומי של פוטנציאל אוסמוטי בקליפה .בוצע מחזור ייבוש ארוך.
מבוצעות מדידות רציפות של טנסיומטרים ומדי זרימת מים בגזע ,כמו גם בדיקות תא לחץ .בוצעה מדידה של
מוליכות הידראולית של הקרקע .כמו כן ,בוצע אפיון של מוליכות הפיוניות.
תוצאות :ניתוח הנתונים והרצת המודלים עדיין לא הסתיימו.
מסקנות ביניים :עדיין אין.

תכנית מס' :3
שם התכנית :מי קולחים באגס.
החוקר :עמוס נאור
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רקע ותיאור הבעיה:
בראש פינה קיים מקור קולחים (מט"ש צח"ר) להשקיית כל המטעים .ניתוח איכות מי הקולחים מצביע על רמות
עונתיות של חנקן ,אשלגן וזרחן גבוהות מהמלצות הדישון .כמו כן ,המליחות גבוהה יחסית למקורות המים באזור.
הקרקעות באזור כבדות וחלקן בזלתיות .קיימת עליה ב SAR-בקרקע בתוספת ל SAR -בקולחים ,ועולה חשש
לפגיעה בכושר ההולכה של הקרקע ,דבר העלול לגרום להצטברות מלחים בקרקע ולפגיעה בעצים .ידע מהעבר
מלמד על כך שבקרקעות חרסיתיות חל עם השנים שינוי בתכונות הקרקע ובתפקוד מטעים מושקים בקולחים.
מועד התחלת ומועד סיום התכנית.2005-2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי בעונה ה 13-וכולל טיפול מים שפירים ו 2-טיפולי קולחים .טיפולי הקולחים נבדלים ביניהם בשיעור
השקיה ,כשבאחד שעור נמוך יותר לבחינת פתרון לאיטום הקרקע.
תוצאות:
גם בשנת  2017היה יתרון ביבול להשקיה בקולחים על פני ההשקיה במים שפירים ,למרות שניתן דישון בעודף.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
הוחלט להפסיק את הניסוי משתי סיבות עיקריות :א .היבול הנמוך בטיפול השפירים מצביע על בעיית הזנה במים
שפירים ,בעיה שנפתרת ולו באופן חלקי בהשקיה בקולחים .ב .רמת הביצוע של המחקר ללא מימון אינה מספקת.

תכנית מס' :4
שם התכנית :חימום מטעים במי שמיר להקדמת הקטיף.
החוקר :עמוס נאור

31

רקע ותאור הבעיה:
בצידו המזרחי של עמק החולה פורצים מים בטמפרטורה גבוהה מקידוחי שמיר .כמות האנרגיה האצורה במים
גדולה ,ויש מקום לבחון את ניצולה בחקלאות.
המטרה – לבחון את השימוש במי שמיר לחימום מטעים להקדמת יבול משמעותית.
שנת תחילת המחקר ושנת סיום.2020 – 2012 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה
עד כה נבחנו מיני גלעיניים ,נקטרינה ומשמש הגדלים בחממות של חצי דונם .מבוצע חימום בשני אופנים :חימום
הנוף על ידי צינורות "עוורים" תלויים בתוך החממה ,וחימום בית השורשים על ידי צינורות עוורים הטמונים
בקרקע .לאחרונה אושרה תכנית מחקר מקפת שתאפשר בחינת מינים נוספים :ליצ'י ,גפן מאכל ושסק .השתילים
ניטעו ערב שנת השמיטה ומתפתחים יפה מאד.
מדדים שיבדקו – באפרסק ובמשמש בוצעו מדידות טמפרטורת אוויר וטמפרטורת קרקע ,בוצעה פנולוגיה ובוצע
קטיף.
תוצאות
עד השנה הוכחה היתכנות של הקדמת הבשלת משמש ושסק עם הכנסה גבוהה.
ביצוע  : 2017השנה חזרנו במינים אלו על התוצאות ,ונוספה הצלחה בקבלת יבול מוקדם של אפרסק מוקדם ,כמו
גם ליצ'י .בליצ'י נקטפו רק מעט פירות בגלל בעיות בהצמאה בסתיו .לא הצלחנו לקבל יבול משמעותי מוקדם בגפן.
ההצמאה הסתווית בשסק הצליחה ,ונכשלה בליצ'י ובאפרסק .נראה שהשורשים בליצ'י מגיעים למי-תהום,
הנמצאים בעומק של  2מטרים .נראה שבמשמש אין בעיה של עודפי מים ,למרות שהוא המטע הוותיק.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
צריך לפתור את בעיית מי-התהום ,על מנת שאפשר יהיה לסיים את הבחינה הראשונית בשסק ובליצ'י .צריך
להיערך לבחינת ייעול השימוש במים החמים ,כיוון שהדבר יקבע את גודל השטח המסחרי שניתן לחמם בכמות
נתונה של המים החמים.

תכנית מס' :5
שם התכנית :בחינת השקיה בטפטוף זעיר בתפוח.
החוקר :עמוס נאור
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רקע ותיאור הבעיה:
הצורך בחסכון במים בהשקיית גידולים מביא את חברות ציוד ההשקיה לפיתוח טכנולוגיות חדשות .אחת
הטכנולוגיות הנבחנות היא השקיה בטפטוף בשיעור השקיה נמוך מאד ,ופריסת משך ההשקיה למשך זמן רב
מהמקובל.
לפי פניית אחת החברות ,הועמד ב 2016 -ניסוי רב-שנתי לבחינת השפעת השקיה בציוד כזה על יבולי תפוח.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי הועמד בחלקת זהוב במשק רמת מגשימים .נבחנים טיפולים שונים בציוד של החברה הנ"ל ,בהשוואה
להשקיה באופן הנהוג במטעים.
בוצעה הרצה של מערכת הניסוי ,במתכונת המקובלת בניסויי השקיה ,כולל מעקב בדיקות תא לחץ .בקטיף תיעשה
השוואת מדגמי פרי.
תוצאות :בשתי שנות המחקר לא התקבלו הבדלים בפוטנציאל המים וביבול בין הטיפולים.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :נראה שהכיוון שנבחן (שינוי שיעור ההשקיה וספיקת הטפטפות) לא יניב
תוצאה חיובית .מומלץ לשקול הפסקת הניסוי.
תכנית מס' :6
שם התכנית :השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעים בגולן.
החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה :
המחסור הרב -שנתי במים להשקיית גידולים בגולן ,הביא את אגודת המים להקים פרויקט גדול ,המעלה את מי
קידוחי שמיר למאגרים בצפון הגולן ,ומשם להשקיה ישירה במטעים בשנתיים האחרונות .זאת למרות שהמים
עשירים בגופרה ובברזל .במחקר מקדים נמצא שמרבית הגידולים יוכלו לגדול בהצלחה במים אלה ,אך בחלקות
מגדלים הסתמנו בעונת  2014-15השפעות שליליות .נדרש מחקר משלים לבחינת השפעות השקיה ארוכת טווח במי
הקידוחים על גידולי המטע השונים בצפון הגולן.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
השנה מבוצע מעקב אחר המליחות בקרקע ,תוך מעקב אחר מוליכות המים בכניסה לחלקות ובטפטפות .כמו כן,
הותקן מד-מים שלוחה בכל חלקה ,למעקב אחר מנות המים .כל המדידות נעשות בתדירות של שבוע.
ביצוע  :2017המדידות מצביעות על כך שרמת המליחות במאגר עורבים עלתה במהלך הקיץ ,אך ירדה משמעותית
בסתיו .עדיין אין תוצאות של מדידת הסתיו בקרקע בכדי לבחון את ההשפעה.
מסקנות המלצות להמשך :כיוון שלא מתוכנן מחקר ,מוצע להעביר את הטיפול לשירות שדה.

תכנית מס' :7
שם התכנית :מיזם השקיה מדייקת.
החוקר :עמוס נאור
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רקע ותיאור הבעיה :
השקיה מדייקת אמורה לייעל את השימוש במים .במסגרת מיזם ארצי בהיקף נרחב ,בהובלת ויקטור אלחנתי,
נבחנים שלושה כיוונים :חישה מרחוק לבקרת השקיה וניטור; שימוש במדדים קרקעיים לניטור ובקרת השקיה;
פיתוח מפזרי מים עם ספיקה משתנה .חלקו של מו"פ צפון הוא תפעול פלטפורמת מחקר באפרסק ובתפוח.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הוקמה חלקת ניסוי במטע מסחרי גדול במשמר הירדן לצורך ביצוע ניטור קרקעי ,אווירי ולווייני .מתוכננת הקמת
חלקת תפוח שבה יבחנו את פיתוח המפזרים עם ספיקה משתנה ,בשלב ראשון סימולציה של ספיקה משתנה
באמצעים הקיימים ,וכשיהיה מוצר הוא ייבחן.
ביצוע  :2017עד כה בוצעו מספר בדיקות תא לחץ בצהרים ,עם שלושה טכנאים במקביל .צילומי לוויין מבוצעים כל
עשרה ימים .עד כה לא בוצעו צילומי רחפן .בעקבות מיפוי השונויות השנה יקבעו אזורי ממשק שונים ,שבהם
תבוצע בשנה הבא ה השקיה פרטנית .בוצע תכנון של מערכת ההשקיה והיא תיבנה בהקדם .עדיין לא נבחרה חלקת
תפוח.
המלצות להמשך :עדיין אין.
תכנית מס' :8
שם התכנית :איתור תקלות השקיה מהדמיה תרמית בכלים של לימוד מכונה.
החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה :
תקלות השקיה גורמות לירידת איכות פיזור המים ולפגיעה בביצועי המטע .איתור תקלות מהאוויר יאפשר
תחזוקת תקלות טובה מהקיימת.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
המחקר מבוצע בכרם זיתים בגשור .נבחרה חלקת קורנייקי בוגרת בגודל של  8דונם ,ובחלקה תבוצע סימולציה של
תקלות על ידי שינוי בשיעור ההשקיה .הטיפולים הם  200% ,100% ,0ו 400%-מההשקיה המשקית .הניסוי מתוכנן
להתחיל באוגוסט .יבוצעו הדמיות תרמיות ,מדידות מוליכות חשמלית על ידי מדידה אלקטרומגנטית וכן
פוטנציאל מים בגזע .הנתונים יועברו לביצוע לימוד מכונה.
ביצוע  :2017נבנתה מערכת השקיה שמדמה תקלות השקיה  200% ,100% ,0ו 400%-ממנת ההשקיה המשקית.
בוצע מחזור הפעלה אחד של הטיפולים למשך שלושה שבועות שבמהלכו נמדד פוטנציאל המים ,המוליכות
החשמלית של הקרקע ומספר צילומים תרמיים מרחפן .הנתונים מכל המקורות אוחדו ברזולוציה של עץ בודד,
והועברו לצוות שעוסק בלימוד המכונה.
אנחנו נערכים לביצוע מחזור נוסף ביולי .2018
המלצות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' :9
שם התכנית :בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות.
חוקר ראשי :חורחה טרצ'יצקי
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רקע ותיאור הבעיה:
בשנים האחרונות מסתמנת במטעים מושקים בקולחים הנטועים בקרקעות כבדות מגמה ברורה של פגיעה
בביצועי העצים לאורך זמן .נמצא כי לאחר מספר שנות השקיה בקולחים התפתח נזק עם ביטוי חזותי בולט,
הקטנת מידת הכיסוי העלוותי ,לעיתים צריבות והתנוונות ענפים ,וכן מגמה של ירידה ביבול ,ולפעמים גם בגודל
הפרי .ההשפעה באה לידי ביטוי רק מספר שנים לאחר המעבר להשקיה בקולחים ,שינוי שנעשה בדרך כלל ללא
שינוי של ממשק ההשקיה שהיה מקובל במים שפירים .בשני מיזמים ,שנערכו בשנים  ,2014-2012נבחנו
המנגנונים המשפיעים על המטעים המושקים בקולחים לעומת אלו המושקים במים שפירים בקרקעות כבדות.
בשני המחקרים נבחנו מספר פרמטרים קרקעיים וצמחיים באופן רציף ,ונעשה מאמץ להבנת התהליכים הגורמים
לנזק .במיזם שבדק את השפעות הקולחים במטע אבוקדו בגליל המערבי ובמטע אגס בראש פינה נמצא שקיים
הבדל בגורמי המליחות בקרקע בין טיפולי הקולחים לשפירים .בקרקע המושקית בקולחים ה ESP-היה גבוה
לעומת הקרקע המושקית במים שפירים ,בהתאמה לערך ה SAR-הגבוה יותר בקולחים .במקביל ,בחלקות
הקולחים עלתה גם מידת התפיחה בקרקע וירדו כושר החידור ,המוליכות ההידראולית ברוויה והספיגות,
בהשוואה לחלקות השפירים .בשני המטעים נמצא קשר הדוק בין רטיבות הקרקע לבין ערכי הרדוקס שנמדדו
לאורך שנתיים רצופות בבית השורשים ,ובאבוקדו ערכי הרדוקס הנמוכים יותר התקבלו בטיפול הקולחים.
ההיפותזות של המחקר הן )1 :ניתן לשפר את מצב האוורור בקרקעות כבדות שנפגעו מהשקיה רבת-שנים
בקולחים ע"י טיפולים אגרוטכניים;  ) 2השיפור באוורור הקרקע יביא למניעת הפגיעה הפיזיולוגית בפעילות
השורשים והעץ כולו ,ללא צורך בשינוי איכות הקולחים מעבר לתקנות המקובלות (תקנות הקולחים);  )3הקרקע
והעצים מגיבים בזמן קצר יחסית לשיפור בהרכב המים ובממשק ההשקיה ,בהתאם לממצאים במיזם ההדרים.
מועד התחלת התכנית :ספטמבר .2016
סיום משוער :דצמבר .2020
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסוי הוקם בסוף שנת  2016במטע שקד בקבוץ לביא .לאחר מיפוי החלקה ואיתור עצים שניזוקו או הוחלפו,
בוצעה פריסת מערכת ההשקיה בחלקות הניסוי .כנת הניסוי היא  677והזן אום אל פחם .הנטיעה משנת  2013עם
מרחקי נטיעה של  5מ'  7 Xמ' .מן הנטיעה ועד לתחילת הניסוי החלקה הושקתה בקולחים.
רשימת הטיפולים כוללת:
מים שפירים
א.
קולחים עם משטר השקיה משקי
ב.
קולחים עם משטר השקיה משקי אבל עם אינטרוול ארוך יותר
ג.
קולחים עם שלוש שלוחות עם אינטרוול ארוך יותר
ד.
קולחים עם תעלות טוף משני צידי העץ.
ה.
קולחים עם תעלות קומפוסט בשני צידי העץ
ו.
מיהול קולחים :שפירים
ז.
 5חזרות לכל טיפול ,בלוקים באקראי ,בכל חזרה  5עצים ,מהם  3עצי מדידה .עצים שאינם מתאימים לא נכללים
בניסוי .צנרת הטפטוף בניסוי עילית ,מכוסה ברשת להגנה מציפורים\בע"ח .מקור המים השפירים הוא מים לא
לשתייה ,המסופק להשקיה לקיבוץ לביא .מקור הקולחים ממאגר שדה אילן.
מדידות ואיסוף נתונים:
א .נדגמה הקרקע באביב ובסתיו ובוצעו בדיקות במעבדת צמח ובמינהל המחקר החקלאי.
ב .בדיקות תא לחץ נערכו בשלושה מועדים במהלך העונה ,יום לפני השקיה באינטרוול הארוך.
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ג.

ד.

ה.
ו.

ז.
ח.

הותקנו תחנות פיטק –  3חדשות ב 3 -טיפולים נבחרים בחלק התחתון בחלקה ,כוללות שני טנסיומטרים
ודנדרומטר אחד ,ועוד  21תחנות ( 3חזרות ב 7 -טיפולים) בהן טנסיומטר אחד ודנדרומטר אחד .הנתונים נותחו
ובמקרים מסוימים מראים על הבדלים בין הטיפולים.
בחודש יוני הותקנו  35גלילי רשת מוטמנים עד  30ס"מ למדידת צמיחת שורשים .דיגום ראשון בוצע בחודש
אוקטובר .לאחר הדיגום הותקנו מחדש הגלילים עם קרקע נקיה .דיגום השורשים בשיטה זו יבוצע  3-4פעמים
בשנה.
הותקנו אמצעי מדידה נוספים של חברות מסחריות בתיאום עם צוות המחקר .מידע מהן יועבר בתום העונה.
ניעור הפרי בוצע בחודש אוגוסט– הפרי מ 3 -עצי המדידה בכל חזרה נאסף ,נקבע משקל גלעינים נטו ,חושב
משקל גלעין לעצי המדידה .דוגמאות פרי לבדיקת תכולת יסודות הועברו לאנליזה של הרכב היסודות ועדיין אין
תוצאות.
בחודש דצמבר  2017תבוצע מדידת היקף הגזע.
הוכנה תכנית הפעילות בחלקה בשנת  2018והחלו ניתוח התוצאות וכתיבת הדו"ח לשנת .2017
תוצאות  :התוצאות מראות על הבדלים מסוימים בין הטיפולים ,בעיקר במדידות הפיטק ובתוצאות בדיקות
הקרקע .רק לאחר ניתוח סטטיסטי יהיה אפשר לציין את ההבדלים והקשר בין המדידות השונות.
מסקנות :עדיין אין .יפורסמו לאחר סיום ניתוח התוצאות ופרסום הדו"ח עד חודש פברואר .2018

הגנת הצומח
תכנית מס' : 1
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שם התכנית :מניעת התפשטות דמטופורה בתפוח על ידי שימוש בחומרי הדברה.
החוקר  :מרי דפני ילין
רקע והצגת הבעיה:
בבחינת מניעת התפשטות המחלה בעזרת טיפול בפלואזינם (בהשוואה לביקורת לא מטופלת) בדקנו תמותת עצים
בשולי כתם של תמותה .ב 2016 -נמצא כי טיפול בפלואזינם שיפר את חיוניות העצים בשתי החלקות .חשוב לציין
כי ההשפעה ניכרה רק בעצים הראשון והשני ליד כתם התמותה .מהעץ השלישי ואילך ,לא נראתה תמותה כלל.
בבחינת  2העצים הקרובים לכתם ,במרום גולן מתו  44%מהעצים בהשוואה ל 0%-שטופלו בביקורת .במנרה מתו
פי  3יותר עצים בביקורת בהשוואה לטיפולים .יחד עם זאת ,השינויים שהתקבלו לא היו מובהקים .חשוב לציין כי
בחלקות אשר קיבלו חיטוי סולרי בשנת  2015לא נראתה תמותה של עצים כלל ,והתמותה נראתה רק בשורות אשר
לא עברו חיטוי זה .התכשיר קנון האריך את חייהם של השתילים ב 4-9 -ימים ,העלה ב 23% -את משקל הנוף
ושיפר ב 130% -את מדד החיוניות .יחד עם זאת ,גם הטיפול בקנון לא הפחית את התמותה באופן מובהק ביחס
לביקורת לא מטופלת .בחינת יעילותם של תכשירי הדברה על כנת האפרסק  GF-677לא הראתה הבדלים מובהקים
בין הטיפולים השונים לביקורת ,כפי הנראה מכיוון שכנות האפרסק רגישות פחות לפטריית הדמטופורה.
מטרות המחקר:
מניעת התפשטות המחלה בעזרת טיפול ממוקד בפלואזינם בהשוואה לביקורת לא מטופלת.
מועד התחלה וסיום התוכנית.2015-2017 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה :בחלקה בה נראתה תמותת עצים צעירים כתוצאה מריקבון של פטריית הדמטופורה
טיפלנו בחומר הפעיל פלואזינום (אוהיו - 50% ,ח"פ ,חברת לוכסמבורג) בהשוואה לביקורת שאינה מטופלת .בניסוי
זה נבחנו העצים על פי מידת קרבתם לכתם הנגיעות בדמטופורה בתחילת הניסוי .לכל עץ ניתנו ערכי חיוניות
בטווח שבין ( 0עץ מת) ל( 3 -עץ חיוני) .חיוניות  1ו 2 -ניתנו לעצים חלשים מאוד וחלשים ,בהתאמה .אפיוני
החלקה :שנת נטיעה  2013מרחקי נטיעה של  160עצים לדונם ,זנים :רוזליגו המורכב על כנת  ,106סנדאונר על כנת
חשבי  13/4וגרניסמיט על כנת  .104התמותה נראתה ב 10 -שורות אשר חולקו לסירוגין לטיפולים בריכוז של 1,000
סמ"ק תכשיר לדונם ( 3.25סמ"ק חומר פעיל לעץ) אל מול ביקורת לא מטופלת כלל .הטיפול ניתן על ידי דוד דישון
לשורה כולה .יישומים ניתנו פעמים באביב בהפרש של חודש זה מזה ,ופעם נוספת בסתיו .הניסוי נמשך שנתיים ב-
 2016וב .2017 -לפני תחילת הניסוי ביוני  2015ניתן יישום בריכוז של  1000סמ"ק לדונם לכל החלקה על ידי המשק.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
בניסוי זה ראינו כי החיוניות היחסית של העצים שקיבלו את תכשיר ההדברה אוהיו בתום הניסוי הייתה גבוהה
יותר ביחס לעצים שלא קיבלו טיפול אבל לא באופן משמעותי .הבדלים אלו לא היו מובהקים גם כאשר נותחו על
פי מרחק העצים הפגועים מהכתם ,וגם על פי הכנות השונות .בחלקה זו מצאנו כי השפעת הכנה כן היתה
משמעותית כאשר בעצים הקרובים ביותר לכתם ראינו כי כנה  MM104הייתה פחות רגישה ביחס לכנה MM106
אם כי באופן לא מובהק.
מסקנות להמשך :ניסוי זה מצטרף לשורת ניסויים בהם נראה כי לתכשיר ההדברה פלואזינם אין השפעה מובהקת
על עצים בוגרים ,כפי שראינו את יעילותו בשתילים בחדר גידול או בשתילים צעירים בשטח נגוע באופן טבעי.
נמשיך לבחון את השפעת הכנה על העמידות \ סבילות למחלה
תכנית מס'  2א':
שם התכנית :פיתוח ממשק הדברה משולב לדיכוי דמטופורה בעזרת וויסות השקיה.
החוקר :מרי דפני-ילין
37

רקע והצגת הבעיה :הפטרייה דמטופורה ) (Dematophora necatrixשוכנת קרקע וגורמת לנזקים קשים לעצי פרי
ממינים רבים .כיום אין פתרון לנזקי המחלה בארץ ,נטיעות חוזרות לא צולחות ,והחלקות ננטשות .יתרה מכך,
הנגיעות עוברת לעצים שכנים בקו ההשקיה או בשל סחף קרקע והנזקים גדלים כל שנה .דמטופורה הינה פטריה
הרגישה ביותר ליובש ,ומתפתחת רק בקרקע רטובה .ב 2016 -בחנו את טכניקת וויסות השקיה על ביצועי עצי תפוח
במטע בריא ,כאשר בדקנו ארבעה משטרי השקיה בהם הוחלף הצד המושקה של העץ כל  18 ,12 ,6ו 24-ימים
בהשוואה לביקורת המושקית משני הצדדים .בניסוי  PRDניתן לראות כי בטיפול הביקורת פוטנציאל המים היה
גבוה באופן קבוע בהשוואה לטיפול בו הצד המושקה הוחלף כל  4שבועות .משקל ומספר הפירות לעץ בין הטיפולים
השונים לא נבדל באופן סטטיסטי בין הטיפולים השונים.
מטרות המחקר :בחינת השקיה לסירוגין (כל ארבעה שבועות מוחלף הצד המושקה) על חיוניות עצים הנמצאים
בסמיכות למוקד נגיעות בדמטופורה.
מועד התחלה וסיום התוכנית2016-2017:
מהלך המחקר ושיטות עבודה :הניסוי הועמד בחודש מאי ,ובו מושווים שני משטרי השקיה:
 )1מנת המים ניתנת כל פעם בצד אחד של העץ ,כאשר הצד המושקה מוחלף אחת ל  4שבועות.
 )2מנת המים ניתנת משני צידי העץ באופן שווה .אחת לשבועיים נלקחים נתוני תא לחץ של עצים קרובים לכתם
(עץ שני מהכתם) או מרוחקים  7עצים מהכתם .אחת לארבעה שבועות מוחלף הצד המושקה .חיוניות העצים נבחנת
אחת לחודש.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
בחלקה נראתה תמותה רבה ,והניסוי הופסק לבקשת המגדל.
מסקנות להמשך :אין.
תכנית מס' 2ב':
שם התוכנית :איתור כנות תפוח סבילות למחלת ריקבון השורשים הלבן.
החוקרים :מרי דפני ילין ,יהודית מוי ,אורלי מאייריס ושרוליק דורון.
מבוא ותאור הבעיה :בחלקות תפוח נגועות בדמטופורה נמצא כי ניתן לגדל בהצלחה אפרסק או נקטרינה על הכנה
 , GF677או גפנים על כנות שונות .בנוסף ,גם אפרסמון וקיווי הראו רגישות נמוכה יותר למחלה .יחד עם זאת,
שנטוע של תפוח בחלקות נגועות עדין אינו אפשרי לאורך זמן ,גם לאחר חיטוי השטח ושימוש בתכשירי הדברה.
במחקר זה אנו בוחנים את ביצועי כנות תפוח מסחריות בחלקות תצפית ובניסוי עציצים.
מועד התחלה וסיום המחקר2017-2019 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
 )1תצפית על רמת נגיעות בדמטופורה .בשתי חלקות בהם עקבנו אחר מספר הצמחים הנגועים במהלך  2017זיהינו
שני מוקדים שונים של תמותה )i( :חלקת תפוח במרום גולן (שנת נטיעה  2012צפיפות נטיעה  123עצים לדונם)
המכילה את הכנות  MM104המורכבת בזן גרני ,ו  MM106המורכבת עם הזן סטרק .בחלקה זו ,נבדקו בתאריך
 15/5/17שש-עשר שורות הכוללות  2מוקדים של תמותה כולל שורת גבול בריאה הסמוכה לכתם .ניתוח התוצאות
נעשה רק ל  14שורות בהם הייתה תמותה או פגיעה של עצים כתוצאה מפטריית הדמטופורה בתאריך )ii( .14/8/17
חלקת תפוח במנרה (שנת נטיעה  2013צפיפות נטיעה של  160עצים לדונם) עם הכנות MM104 :מורכבת בזן גרני,
 MM106בזן רוזי-גלו ,וכנת חשבי ( )13-4המורכבת בזן סנדאונר  .לתצפית זו נבחרו מספר מוקדים כאשר בכל כתם
עץ מת/חסר במרכז הכתם ומסביבו  3עצים לכל כיוון .לאחר ההדבקה נלקחו אחת לשבוע מדדי חיוניות לאורך
38

תקופת המעקב .ניתנו ציונים בקטגוריות של  0עד  ,2כאשר  - 0צמח מת או חסר - 1 ,סימני פגיעה - 2 ,צמח בריא.
לניתוח התוצאות בחנו את שיעור הצמחים החיים בין הכנות (מכיל קטגוריה  ,)1+2ואת שיעור הצמחים הבריאים
(קטגוריה  .)2ניתוח סטטיסטי )i( :מבחן  Contingency table, Pearsonשימש לחיוניות יחסית של העצים בין צמד
כנות כל פעם.
 )2ניסוי עציצים – מבחן כנות :לצורך השוואה בין ביצועי כנות בקרקע מאולחת בדמטופורה מול קרקע נקיה,
ביצענו מבחן כנות בעציצים בבית רשת בחוות איתן .הכנות שנבחנו( 13-4 ,MM104 ,MM106 ,MM109 :חשבי) ו
 . PI80כל הכנות מורכבות בזן זהוב .ביצועי הכנות נבחנו בקרקעות מאולחות בפטרייה ,מול ביקורת לא מאולחת.
הניסוי התבצע ב  12חזרות ,כל חזרה מכילה שתיל בשקית שתילה בנפח של  5ליטר .הניסוי נבנה במתכונת של
בלוקים באקראי ,כאשר כל מיכל דולב מהווה בלוק .לאחר תקופת אקלום של  22יום בבית רשת ,אולחו השתילים
ב 28/8/17 -בזרעי חיטה מאולחים בדמטופורה מתבדיד  Rn-Uשמקורו מגידול תפוח בקרקע נגועה במרום גולן.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
תצפית על רמת נגיעות בדמטופורה:
בחלקת מנרה ,במוקדי נגיעות בדמטופורה עקבנו אחר התקדמות המחלה במהלך שתי עונות גידול .בתום התקופה
ניתן לראות ,כי הכנה חשבי היא הכנה שנפגעה באופן הרב ביותר מדמטופורה ,ושיעור הצמחים הבריאים בתצפית
היה הנמוך ביותר ,ואילו בכנה  MM104נראה שיעור הצמחים הבריאים הגבוה ביותר עם  54.8%צמחים בריאים
בהשוואה ל  MM106עם  16.7%בריאים וחשבי עם  32.5%בריאים .בשני המועדים לא נמצא הבדל מובהק בין כנה
 MM106לחשבי בכל המדדים המצוינים (.)P>0.05
בחלקת מרום גולן התפלגות התמותה בין הכנות השונות מוצגת בטבלה  :2בשני תאריכי המדידה ראינו כי הכנה
 MM104נפגעה פחות מהמחלה ביחס לכנה  MM106באופן מובהק :בתאריך המדידה הראשון בשיעור העצים
הבריאים ,ובתאריך המדידה הסופי – הן בשיעור העצים הבריאים והן בשיעור העצים החיים.
בניסוי הדבקת כנות בעציצים באופן מבוקר ,התמותה של השתילים התרחשה יחסית מהר ,ולמרות שניתן לראות
כי הכנות  MM106ו  PI80נפגעו מהר יותר מהפטרייה ביחס ל  MM104וחשבי ,תהליך התמותה בכל השתילים
היה מהיר יחסית ולא חשף הבדלים במדדי צימוח כגון קוטר גזע ,גובה ומשקל נוף .גם בעציצים וגם במטעים
שאולחו באופן טבעי ניתן לראות כי הכנה  MM104הינה הכנה הסבילה ביותר והפחות רגישה לפגעי הפטריה.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
בחלקות מנרה ומרום גולן ניתן לראות כי  MM104היא הכנה הסבילה ביותר לדמטופורה ביחס לMM106 -
ולחשבי ,שרגישות יותר לפגיעה מהמחלה .בעציצים ראינו את אותה מגמה  -הכנה  MM104נפגעה מאוחר יותר
מהמחלה.
בשנה הבאה נערוך ניסוי שדה ,בו ניטע את הכנות השונות המורכבות עם אותו הזן בשטח נגוע באופן טבעי ,ונחזור
על ניסוי העציצים.

תוכנית מס' :3
שם התכנית :בחינת רגישות הזן סטרקינג לעומס יבול מקסימלי ורמת רקבון בית הגרעין.
החוקרים :ישראל דורון ,איילת שר שלום  -מו"פ צפון
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רקע ותיאור הבעיה:
זני סטרקינג נפגעים מהתפתחות עובש בבית הגרעין ומריקבון בציפה .הגורם העיקרי לריקבון הציפה בישראל הוא
הפטרייה . Alternaria alternata
פרופ' דני שטיינברג וחוב' עסקו עד  2015בבחינת הגורמים המשפיעים על רמת הריקבון הפנימי .התוצאות
העיקריות ממחקרו (שטיינברג וחוב' -דו"ח לתוכנית מחקר מספר )2015-2012 132-1672-15הראו כי קיים קשר
מובהק בין עומס היבול ,גודל הפירות ומספר הפירות המתפתחים באשכול לבין שכיחות הפירות שהיו עם ריקבון
הציפה .יש הבדלים בריכוז הסידן בקליפת בית הגרעינים כתלות במדדים אלה .בפירות שבקליפת בית הגרעינים
שלהם ריכוז סידן גבוה ,הסבירות להתפתחות ריקבון נמוכה במובהק מזו הקיימת בפירות שבקליפת בית הגרעינים
שלהם ריכוז הסידן נמוך.
מטרות המחקר :קביעת עומס יבול מירבי בזן סטרקינג ללא סירוגיות ,עם רמת ריקבון פנימי הקטנה ביותר.
השנה ,במסגרת מחקר בדילול חנטים בתפוח של ד"ר עומר קריין ,יש טיפולים רבים המתוכננים ליבול מיטבי
ומניעת סירוגיות בסטרקינג .השנה נקטוף את היבול של שנת  2017ונמדוד מס' פירות לעץ ,משקל ק"ג לעץ ,ורמת
הריקבון בציפה.
אנו מתכננים לחזור על ניסוי זה באותם עצים ,גם בשנה העוקבת  .2018כך נוכל ללמוד את השפעת היבול השנה על
יבול  2018ואת רמת הריקבון הפנימי ב 2017 -וב 2018 -בהתאמה.
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
מבנה הניסוי 3 :טיפולים ,כל טיפול  5חזרות.
 .1ביקורת ללא דילול ידני.
 .2דילול ידני בש.פ ,15+לכ 250 -פירות לעץ.
 .3דילול ידני בש.פ 60+לכ 250 -פירות לעץ.
מכל חזרה יידגמו  100פירות לבחינת ריקבון בית הגרעין בציפה.
פרמטרים נבדקים בקטיף:
 .1מס' פירות לחזרה.
 .2משקל ק"ג לעץ לחזרה.
 .3שיעור פרי עם ריקבון בציפה בכל חזרה.
תוצאות :הפרי נקטף ואוחסן .בוצע מיון במערך המדגמים של "בראשית" .טרם נותחו הנתונים.
מסקנות והמלצות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' :4
שם התכנית :בחינת שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות עם חירכון באגס.
החוקרת :מרי דפני ילין
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רקע והצגת הבעיה:
ממצאי המחקר ב 2016 -הראו כי )i( :התכשירים בלוסם פרוטקט ,בלוסם פרוטקט באלטרנציה עם סטרנר ,מסטר
קופ ,מסטר קופ ,+נחושתן וסטרנר המשולב עם יישום נחושתן ,הפחיתו נגיעות בחירכון בזנים ספדונה וקוסטיה,
אך לא באופן מובהק (על פי מבחני  .)Anovaהנגיעות בחלקות הביקורת הייתה נמוכה יחסית ,עם  2.5±1.3בזן
קוסטיה ,ו 9.73±1.3-תפרחות נגועות לחזרה בזן ספדונה )ii( .לא נמצאה פגיעה בשיעור החנטה ובמספר הזרעים
כתוצאה משימוש בנחושתן בהשוואה לטיפול הביקורת בזנים שנבחנו ,קוסטיה וספדונה )iii( .בבחינת משך פעילות
סטרנר ונחושת מורשית ,כפי הנראה בשל תנאי מזג אויר שאינם מתאימים להדבקה ,לא קיבלנו כלל נגיעות
בחירכון בחלקות הניסוי ,למרות ההדבקה המכוונת שבוצעה.
מטרת המחקר :בחינת שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות עם חירכון.
מועד התחלה וסיום התוכנית.2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה )i( :ב  2017חזרנו על הניסוי מ  2016עם תכשירי נחושת שונים בתהליכי רישוי2 :
תכשירים של חברת ביו-יום ,שני תכשירים של חברת סטוקטון ,ננובץ של חברת כצט ,כלורבק של חברת קונספט
לרוקחות ,מסטר קופ של חברת מכתשים מול ביקורת לא מטופלת ,ומול טיפול מקובל המשלב נחושתן עם סטרנר.
הניסוי נערך בשני הזנים ,ספדונה וקוסטיה ,בארבע חזרות ,כל חזרה  4עצים )ii( .בעצים שטופלו עם נחושתן ובעצי
הביקורת סומנו תפרחות ב  10עצים לכל טיפול .בכל עץ סומנו  4תפרחות לענף על גבי  4ענפים ,כאשר כל תפרחת
מכילה  7פרחים .לאחר חנטה נספרו מספר הפירות שחנטו ,ובמועד הקטיף נאספו הפירות ונספרו ,כאשר לכל פרי
בחנו – משקל ,קוטר ,ומספר זרעים.
( )iiiבחינת יעילות טיפול בנחושתן ( ,)0.1%ביו-יום  )0.1%( 002וסטרנר ( ,)0.2%אם ניתן יום או יומיים אחרי ולפני
אירוע הדבקה ,בהש וואה לביקורת מודבקת ולא מטופלת ,וביקורת שאינה מודבקת וגם לא מטופלת .הניסוי
הועמד בחלקת יוני שבאבני איתן בזן קוסטיה ,וכן בחלקה במתתיהו בזן ספדונה .טיפול אחד יום לפני הדבקה,
ניתן בתכשיר מונח  1%באבני איתן ,ו 0.4% -במתתיהו .הטיפולים נעשו על ידי ריסוס ממוקד של  112תפרחות (7
פרחים לתפרחת  4 xתפרחות לענף  4 xענפים לעץ) בשלוש חזרות (כל חזרה הינה עץ) .ההדבקה התבצעה בחוות
מתתיהו על ידי תרחיף חיידקים ב OD600 -של  0.966ובחוות אבני איתן  ,0.45לאחר ההדבקה הפרחים כוסו
בשקיות ניילון למשך הלילה .שלושה ושישה שבועות לאחר תום הניסוי נבחנה הנגיעות בתפרחות.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
( ) iגם השנה לא נראו הבדלים מובהקים בין הטיפולים לבין הביקורת ,בשל נגיעות נמוכה מאוד בחלקות .נראתה
השפעה של פיטוטוקסיות בכלורבק על העלים  )ii( .12/6/17נתוני הפירות נבדקים בימים אלו )iii( .במתתיהו93% ,
מתפרחות הביקורת שהודבקו היו נגועות .רק הטיפול בסטרנר בבוקר יום ההדבקה הפחית את הנגיעות באופן
מובהק ,ב  35%ביחס לביקורת לא מטופלת .שאר הטיפולים בחוות מתתיהו או באבני איתן לא הפחיתו באופן
מובהק את הנגיעות .החומר "מונח" ,שניתן באבני איתן בריכוז של  ,1%גרם לסימני צריבות בפריחה.
מסקנות להמשך :יש לחזור על הניסוי שנה נוספת.

תכנית מס' :5
שם התכנית :חירכון בפינק לידי.
החוקר  :מרי דפני ילין
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רקע והצגת הבעיה:
לצורך פיתוח אמצעים למניעת הנזק הנגרם על ידי החיידק  E. amylovoraבזן 'פינק לידי' מצאנו בשתי שנות
המחקר הראשונות כי )i( :על ידי הצלבה עם נתונים שנאספו מתחנות מטאורולוגיות סמוכות למטעים ,מערכת
תומכת החלטה "גרעין ופרח" חזתה את מועד הופעת המחלה ב 2015 -ב 83% -מהמקרים ,ואילו המודל Maryblyt
חזה נגיעות בשיעור נמוך מאד ,של  .35%ב 2016 -הנגיעות שנראתה בחלקות התפוח והאגס הייתה נמוכה יחסית.
שתי מערכות תומכות החלטה חזו את הנגיעות באופן דומה ,אך "גרעין ופרח" חסך  40%ימי עבודה .טיפול עם
נחושתן וסטרנר על פי המודל נבחן שנה אחת בחלקות עם רמת נגיעות נמוכה ,וצריך להבחן שוב בשנת המחקר
השלי שית .חיוניות גרגירי האבקה נפגעה כתוצאה משימוש יומיומי בנחושת .נראה כי בשיעור החנטה אין פגיעה,
אבל יש לחזור על הניסוי בשנת המחקר השלישית )ii( .בשתי חלקות שונות ,האחת בגולן והשנייה בגליל ,נראה כי
במרבית הענפים ההתקדמות הייתה נמוכה ,ורק ב 4% -ההתקדמות הייתה בטווח שבין  5ל 9 -ס"מ .ממצא זה
מעיד על התקדמות מועטה יחסית של המחלה במהלך העונה ,אשר בחודש יולי נעצרה כמעט לגמרי .ב 2015 -ראינו
כי חיוניות החירכון בענפים אובדת בדצמבר .ב 2015 -עדיין נראו ענפים חיוניים ,ייתכן כי בשל הטמפרטורות
הגבוהות בתחילת החורף .ניסוי יעילות הגיזום בחורף לא הראה תוצאות מובהקות ,וצריך לחזור ולהבחן בשנת
הניסוי השלישית )iii( .מבין תבדידי התפוח והאגס ,נמצאו  3טיפוסי גנוטיפים שונים המבוססים על רצפי
 . CRISPERהתפלגות התבדידים בין אוכלוסיות חיידקי החירכון בתפוח ובאגס הייתה שונה .בשנת המחקר
האחרונה נבחן מספר גדול יותר של תבדידים ,וכן נבחן תבדידים מחלקות שכנות לבחינת דמיון או שוני בין
הטיפוסים השונים .בניסוי שנערך ב 2016-לא נראו הבדלים באלימות התבדידים של תפוח ואגס ,בשל זיהומים או
בשל נגיעות שהייתה קימת בתפרחות מהשטח.
מטרת המחקר :פיתוח אמצעים למניעת הנזק הנגרם על ידי החיידק  E. amylovoraבזן 'פינק לידי'.
מועד התחלה וסיום התוכנית.2015-2017 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
( ) iמעקב אחר נגיעות בתפרחות בחלקות לא מטופלות ,וטיפול בסטרנר על פי התרעות או פעמים בשבוע מול
ביקורת לא מטופלת )ii( .טיפולי סניטציה בחורף ובאביב מיד מתחת לתפרחת הנגועה או הורדת הענף החד-שנתי
כולו ,עד להתפצלות .הניסוי נעשה בחלקת פינק לידי בקדש ,ובחלקת סנדאונר בברעם (נבחר הזן סנדאונר בשל
מיעוט חלקות פינק לידי בהן נראתה נגיעות )iii( .הדבקת תפרחות מנותקות בתבדידים ממקורות שונים לצורך
בחינת מידת השונות באוכלוסיית החיידק בין תפוח ואגס.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
( )iב 2017-נמצאה נגיעות רק בשתי חלקות מתוך  24החלקות (אותן חלקות כמו ב  ,)2015כאשר בשתיהן רמת
נגיעות נמוכה מאוד ,אשר נמצאה  14-18ימים לאחר התרעה )ii( .מספר התפרחות הנגועות לעץ ,בעקבות טיפול
הסניטציה ,בשתי חלקות היה נמוך מאוד ,עם נגיעות ממוצעת מירבית של  2.75תפרחות נגועות לעץ .לא נמצאו
תוצאות מובהקות בהשוואה בין הטיפולים )iii( .בניסוי של הדבקת תפרחות מנותקות ,נמצא הבדל מובהק ברמת
האלימות של תבדידים שמקורם מתפוח ותבדידים שמקורם מאגס .התבדידים מתפוח אלימים יותר ,וגרמו
לקמילת הפרחים מוקדם יותר כתוצאה מחירכון .בחלקות סמוכות של תפוח ואגס ,שבדקנו בהן את השונות
באוכלוסייה ,ראינו כי ישנן חלקות עם  3טיפוסים שונים הנמצאים גם בתפוח וגם באגס ,ויש חלקות סמוכות שבהן
ניתן לראות טיפוס אחד .בבדיקות עמידות לסטרנר ,בחלקת אביבים איתרנו ב  2017תבדידים עמידים רק בתפוח
( 2מתוך שישה שנבדקו) ולא באגס (מתוך  5שנבדקו) .באפיק נמצאו תבדידים עמידים רק באגס (בתבדיד  1מתוך )2
ולא בתפוח (מתוך  .)2ביפתח לא נמצאו תבדידים עמידים גם בתפוח ( 0מתוך  )2וגם באגס ( 0מתוך .)2
מסקנות להמשך:
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תוצאות  3שנות המחקר מסוכמות בדו"ח סופי .יש לבצע ניתוח מרחבי של תבדידי התפוח והאגס על פי התפלגות
של סמני קריספר ,וכן על פי העמידויות שנמצאו.

תכנית מס' :6
שם התכנית :שימוש בעצי אגס עמידים להתמודדות עם פסילת האגס
החוקרת :ליאורה שאלתיאל-הרפז
רקע ותיאור הבעיה :פסילת האגס , Cacopsylla bidens (Sulc) ,מהווה מזיק ספציפי חשוב ביותר של גידול האגס
בארץ .המזיק גורם להפחתה משמעותית באיכות וכמות הפרי ,ויש צורך למצוא שיטות נוספות ,שטרם נוסו בארץ,
לבקרת אוכלוסיית הפסילה .במסגרת הגישה המשולבת לבקרת מזיקים ( )IPMבחרנו בעבודה עם זני אגס עמידים
למזיקי הפסילה ובאיתור טכניקות עיבוד כדי להפכם לעמידים יותר למזיק .ב 2016 -הסתיים מחקר תלת-שנתי עם
כנות ביניים העמידות למזיק ,בחוות המטעים ובנווה יער .תוצאות המחקר החיוביות הצביעו על העברת עמידות
מכנת ביניים עמידה אל הרוכב הרגיש .נתוני הפריחה והיבול על ספדונה המורכבת על כנת ביניים של  701וכנת
בסיס בטוליפוליה מעוררות ענין מהבחינה החקלאית .לכן הוחלט להמשיך במחקר .הוגשה תכנית למדע"ר משרד
החקלאות שלא קיבלה מימון ,ושולחן האגס תקצב באופן חלקי את המחקר לשנה אחת.
מטרות המחקר )1( :לבדוק האם השימוש בהרכבות ענפי זנים עמידים כהרכבות ראש על עצי אגס קיימים יתרום
להפחתת הנגיעות בעצי אגס במטעים קיימים )2( .לבדוק האם השימוש בהרכבות ענפי זנים עמידים כהרכבות
תמך על עצי אגס קיימים יתרום להפחתת הנגיעות בעצי אגס במטעים קיימים )3( .להמשיך ולבחון את הערך
ההורטיקולטורי של הזן  701ככנת ביניים )4( .להמשיך לעקוב אחר הכנות העמידות ככנות בסיס.
מועד התחלת ומועד סיום התכנית.1.1.2017-31.12.2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה לשנת :2017
( )1הרכבות ראש של  .701ב 2016 -הרכבנו בשלוש חלקות אגס מסחריות של חקלאי ראש פינה הרכבות ראש של
ענפי הטיפוס העמיד  Py.701-202על עצי ספדונה .ההרכבות בוצעו ב 5 -אתרים בני  3עצים בכל חלקה ,כאשר בכל
עץ נבחר ענף אחד ,ועליו הורכבו  3ענפונים עמידים (סה"כ  15עצים למטע 45 ,עצים בניסוי כולו) .במקביל ,בכל
חלקה נבחרו וסומנו  15עצי ביקורת ללא הרכבה ,המרוחקים לפחות  10עצים מאלו שקיבלו הרכבה .המגדלים
הונחו להמשיך ולטפל בחלקה בממשק ההדברה הרגיל .בשנת  2017ערכנו דיגום בחלקות אלו בשני מועדים ,ב-
 21.6.17וב .2.11.17-באחת החלקות ,בה המגדל סירב לחתום על הסכם מול מכון וולקאני ,נאלצנו להוריד את
ההרכבות באוגוסט  ,2017ולכן במועד הדיגום השני יש תוצאות רק משתי חלקות .ב"חלקת שלום" בחוות מתתיהו
הורכבו ב 29.3.17-עצים כנ"ל 701 )2( .כהרכבת תמך בחוות מתתיהו במרץ  2017ניטעו שתילוני בטוליפוליה בסמוך
לעצי ספדונה ,כתשתית להרכבת תמך של הטיפוס העמיד 701 )3( .ככנת ביניים – החלקה בחוות המטעים הועברה
לאחריותו של שרוליק דורון ,ונערך בה קטיף  701 )4( .ככנת בסיס בחלקת העמידים בנווה יער ,בה יש עצי ספדונה
המורכבים על כנות בסיס  ,701נערך ניסוי הדבקה של העלים בנימפות של פסילת האגס לעומת עצי ביקורת,
ובנוסף נערך קטיף ראשון.
תוצאות ( )1הרכבות ראש של  - 701בשלוש החלקות בראש פינה התבצעה הדברה כימית ברמה גבוהה של
הפסילות ,כך שהנגיעות במועד הדיגום הראשון היתה מאוד נמוכה ,ולא נמצאו הבדלים בין הטיפולים .גם במועד
הדיגום השני ,שהתרחש בתקופה שאחרי הקטיף ,שאז הופסקו הטיפולים בשתי החלקות שנותרו ,לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין הטיפולים .בחלקה בחוות מתתיהו הרכבות הראש נקלטו היטב ,אך בשל נגיעות גבוהה מאוד
בפסילה בחלקה כולה ,היא טופלה באופן אינטנסיבי בתכשיר הדברה לאורך כל העונה ,ולכן לא ניתן היה לדגום את
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השפעת הטיפולים 701 )2( .כהרכבת תמך  -כנות הבטוליפוליה להרכבות התמך לא נקלטו היטב בחוות מתתיהו,
ולכן לא ניתן היה להרכיב עליהן  701שישמש להרכבות תמך.
( 701 )3ככנת ביניים -בחלקה בחוות המטעים לא ניתנו כלל טיפולים בקוטלי מזיקים ,והחלקה הייתה נקיה
מפסילה לאורך כל העונה .בקטיף הפרי היה נקי לחלוטין מפסילה ,וגם השנה נמצא יתרון מובהק ביבולים לספדונה
המורכבת על כנת ביניים של  701ועל כנת בסיס של בטוליפוליה ,שבה התקבלו יבולים של  36.6ו 35.5 -ק"ג/עץ
לעומת  11.4ק"ג/עץ של ספדונה על כנת בטוליפוליה או  7.8ק"ג/עץ של ספדונה על כנת חבוש 701 )4( .ככנת בסיס –
גם השנה חלקת הטיפוסים העמידים בנווה יער לא טופלה בקוטלי מזיקים ,והייתה בה נגיעות נמוכה מאוד של
פסילה .השנה נערך לראשונה קטיף על עצי הספדונה המורכבים על  701ככנת בסיס ,והתקבל פרי נקי מנזקי
פסילה .בניסוי מבוקר ,שבו נבחנה הישרדות פסילות על עצי ספדונה המורכבים על  701ככנת בסיס ,נמצא שיעור
הישרדות הנמוך באופן מובהק לעומת עלי ספדונה על כנת בטוליפוליה.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :על סמך תוצאות המחקר ,לתחושתנו אין יתרון להרכבות ראש של  701על
עצים קיימים ,ואין הוכחה למעבר העמידות מההרכבה לענפים שמתחתיה .לפיכך ,אנו לא ממליצים להרחיב את
המחקר בכיוון זה .מאחר ונמצאה דרך להשריש את כנת  ,701יש טעם לנסות ולייצר שתילים שיהוו בסיס להמשך
ניסויים לשימוש בכנה זו בהרכבות תמך במטעים קיימים (ולא עם שתילי  701בהרכבת ביניים של הרכבת תמך,
המתגלות כבעייתיות מבחינה יישומית) ,ובעיקר ככנות בסיס בנטיעות חדשות .עומר גוטפריד מראש פינה מעונין
לבחון את נושא כנות הבסיס העמידות במטע שלו .העתיד של החלקה הקיימת בחוות מתתיהו מוטל בספק ,ולכן לא
ברור מה יהיה על הניסויים שהוצבו בו.
הוגשה הצעת מחקר בנושא לקרן  BARDואנו מחכים לתשובה.

תכנית מס' : 7
שם התכנית :פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של מזיקי השקד.
החוקר  :חיים ראובני
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מבוא ותאור הבעיה :במסגרת פיתוח ממשק של הדברה משולבת ידידותית במטעי השקד נבדקים יעילותם של
אמצעים ושיטות להתמודדות עם מזיקי המפתח העיקריים :צרעת השקד ועש החרוב ,הגורמים לנזק ישיר בפרי.
שני המזיקים עוברים את כל מחזור החיים במטע ,ורמת האוכלוסייה המתפתחת בעונה העוקבת מושפעת מרמת
האוכלוסייה שהייתה בעונה הקודמת .במסגרת המחקר נבדקת תרומת הסניטציה לשמירה על רמה נמוכה של
האוכלוסיות ,וכן ההבדל ברגישות הזנים.
מועד תחילה וסיום המחקר2018-2016 :
תיאור הפעולות המחקריות :המחקר נערך במטעי שקד מסחריים של מלכיה ועין חרוד ובחלקת אוסף זנים לטיפוח
של נווה יער .יעילות הסניטציה נבדקת בהשוואה לחלקות שכנות ללא סניטציה ובהשוואה רב-שנתית באותה
החלקה ורגישות הזנים נבדקת על רקע אי-שימוש בקוטלי חרקים .יעילות הטיפולים נקבעה לפי רמת הנזק בפרי
בקטיף.
תוצאות  :נמצא שהתרומה החיובית של הסניטציה ,להפחתת אוכלוסיות צרעת השקד ועש החרוב ,בולטת מאוד
כפי שדווח גם בעבר .טיפול הסניטציה ,הכולל סילוק כל השקדים מהעץ ומהקרקע ,נעשה בחורף בתקופה שאינה
עמוסה מבחינת המגדל ,דבר המקל על הביצוע .בבדיקת ההבדלים ברגישות זני השקד לצרעת השקד ,נמצאו
בחלקת אוסף זנים לטיפוח בנווה יער ,זנים פחות רגישים ,דבר שיאפשר בעתיד מחקר לטיפוח גנטי של זנים
עמידים.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
לפי הניסיון המצטבר ,הסניטציה היא גורם חשוב באסטרטגיה של הממשק הידידותי כאמצעי לשמירה על רמה
נמוכה של האוכלוסייה .להבדלים ברגישות הזנים יש חשיבות כקו הגנה מרכזי בהגנת הצומח ,הן בתהליך הטיפוח
של זנים עתידיים והן בהתמודדות של המגדל שיכול לטפל במזיק בהתאם לרגישות הזן ולא כטיפול גורף בכל
המטע .בנוסף ,ניתן יהיה בעתיד לזהות ולהפיק חומרים צמחיים המעורבים בהקניית העמידות היכולים להשפיע
על התנהגות החרק ולפתח אמצעים לשיפור הניטור וההדברה.

תכנית מס' :8
שם התכנית :מעבדת שרות
החוקר  :חיים ראובני
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מבוא ותאור הבעיה
במסגרת פיתוח ממשק של הדברה משולבת ידידותית נדרשים המגדלים לבצע שינויים בשיטות הניטור וההדברה.
מעבדת השרות מציעה תמיכה ליישום הממשק הידידותי ולהרחבתו למטעים מסחריים לאחר תום תקופת
המחקר .בתוכנית זאת מוצעת למגדלים ולמדריכים תמיכה ליישום הממשק הידידותי במטע באופן מדורג במטרה
לשנות את ההרגלים ואת התרבות החקלאית מבלי לפגוע בגידול .בנוסף ,נבחנים במקביל יעילותם של אמצעים
ידידותיים לשיפור ממשק הדברת המזיקים במטעי מודל.
מועד תחילה וסיום המחקר :פעילות רציפה רב-שנתית.
תיאור הפעולות המחקריות
במטע מרום גולן מנהלים מודל של ממשק ידידותי בשטח של כ 100 -דונם על ידי הפקח המקומי בנוסף ,מנטרים
בכל המטע במשך העונה נגיעות של עש התפוח ומזיקים אחרים בפרי בצמרת העץ ,כחלק מהאסטרטגיה לזהות
מוקדי נגיעות ולהגביל את התפרצות האוכלוסייה בעתיד .במטע יראון מנהלים ממשק אגרסיבי להפחתת הנגיעות
של עש התפוח ,על רקע כשלים בניטור ובהדברה בעונות קודמות .בנוסף ,נבדקת התרומה של מתקני משיכה
וקטילה בממשק ההדברה של זבוב הפירות הים-תיכוני.
תוצאות
בשני המטעים למדו המגדלים ,בעזרת מערכת המחקר ,את האפשרויות השונות להתמודדות עם מזיקי המטע
החשובים לפי המודל הידידותי אם כי ,ניכר שחוסר בהדרכה צמודה בתכיפות שבועית במשך העונה מגביל את
אפשרויות המגדל ליישם את השיטות .בבדיקת התרומה של מתקני משיכה וקטילה להדברת זבוב הפירות הים-
תיכוני נמצא ,כמו בעבר ,שהלכידה במתקנים שולית וזניחה ונראה שאינה תורמת להפחתת האוכלוסייה ומספר
הריסוסים בעונה .טיפול עם מתקנים שהוצבו מחוץ למטע ,בכיוון מערב וצפון-מערב בהתאם לכיוון הרוח לתוך
המטע ,לא הגביר את יעילותם במשיכת הזבוב.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
כדי ליישם את הממשק הידידותי במטע המסחרי ולמנוע אפשרות להתפרצות אוכלוסיית המזיקים בעתיד ולטווח
ארוך ,נדרש ליווי צמוד של מערכת ההדרכה .בשלב זה אין מי שיפיץ ויטמיע את הידע שהצטבר במחקר ,והמגדלים
נאלצים להגביל את התפתחות המזיקים בעיקר בעזרת קוטלי חרקים .כתוצאה מהוצאה משימוש של קוטלי
חרקים חריפים מתקבלת הדברה לא יעילה ,וכך יוצא המגדל נפסד הן מבחינת עלות השימוש בתכשירים והן
מבחינת הנזק שנגרם לפרי .תוצאות הלכידה עם המתקנים לזבוב אינם מפתיעים ומתאימים לממצאים שהתקבלו
בעבר ,מה שמעלה את השאלה באשר לחשיבותם של המתקנים בממשק הדברת זבוב הפירות הים-תיכוני.

תכנית מס' :9
שם התכנית :פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של החדקונית (רינכית הוורדניים).
החוקר :חיים ראובני
מבוא ותאור הבעיה
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החדקונית רינכית הוורדניים היא מזיק רב-פונדקאים הגורם לנזק כמותי ואיכותי .הדברתה במטעי התפוח
מבוססת על שימוש בקוטלי חרקים בתקופת הפריחה ,המשפיעים לרעה על המאביקים ואויבים טבעיים ואינם
מתאימים לממשק הידידותי שפותח בגידול זה .יתרה מכך ,במקרים רבים מופיע נזק מחדקונית למרות טיפולי
ההדברה והדבר מעיד על פער ידע בהקשר של תזמון הטיפולים ויעילות התכשירים .בתוכנית זאת נערכים ניסויים
לסגירת פערי הידע ,במטרה לפתח בעתיד ממשק ידידותי להדברת החדקונית שאינו מבוסס על קוטלי חרקים.
מועד תחילה וסיום המחקר2018-2016 :
תיאור הפעולות המחקריות
נבדקו ההבדלים ברגישות זני התפוח לחדקונית במטע מסחרי של חוות מתתיהו שבו לא נעשה שימוש בקוטלי
חרקים להדברת החדקונית .נבדקה נוכחות החדקונית בפונדקאי בר ממשפחת הוורדניים הנמצאים בשכנות למטעי
התפוח .נערך מעקב אחר התפתחות הזחלים בפירות מנותקים שנאספו מעצי עוזרר.
תוצאות
נמצאו הבדלים ברגישות זני התפוח לחדקונית אם כי ,נדרש המשך הבדיקה בנושא זה כדי לקבל תוצאות מבוססות
רב-שנתיות ולא עונתיות בלבד .דפוס ההופעה של החדקונית מוגבל למוקדים וניתן אולי לנצל עובדה זאת לשיפור
הניטור וההדברה בעונה העוקבת .מבין הגידולים במטע נמצא שהחדקונית גורמת נזק לגלעיניים וגרעיניים כאחד
ובעיקר לדובדבן ותפוח .מבין פונדקאי הבר נמצאה החדקונית בשקד ,אגס ובעיקר בעוזרר.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
בשלב זה לא ברור האם ההבדלים בנזק בזנים השונים נובעים מהבדלים עונתיים ,הבדלים פנולוגיים המתייחסים
למועדי הפריחה והחנטה או גורמים אחרים .נדרש מחקר רב-שנתי לקביעת ההבדלים ברגישות הזנים על רקע
ממשק ללא קוטלי חרקים .כמו כן ,נדרש לברר את הגורמים להופעת החדקונית במוקדים והאם מדובר על מוקדים
קבועים ("נקודות חמות") או אקראיים .תשובה לשאלה זאת תאפשר לתכנן טוב יותר את הניטור וההדברה בעונה
העוקבת כך ,שהטיפולים יבוצעו במוקדי הנגיעות בלבד ולא באופן גורף בכל המטע .הופעתה בפונדקאי בר ובעיקר
בעוזרר מחייבת התייחסות בקביעת ממשק ההדברה העתידי .סביר להניח שקיים מעבר דו-כיווני של פרטים מעצי
תכנית מס' :10
שם התכנית :שילוב כנות עמידות בממשק ההדברה של כנימת הדם במטעי התפוח.
החוקר  :חיים ראובני
מבוא ותאור הבעיה
כנימת הדם היא מזיק ספציפי במטעי התפוח ומופיעה באופן קבוע בכל עונה במטעי תפוח מסחריים .הכנימה
עוברת את כל מחזור החיים על הנוף ובשורשים ומשפיעה לרעה על חיוניות העץ .הדברתה מבוססת על שימוש
בקוטלי חרקים ובעיקר תכשירים סיסטמיים בהגמעה .במסגרת פיתוח ממשק ידידותי למזיקי התפוח נבחנת
בתוכנית זאת התרומה של כנות תפוח שונות על התפתחות האוכלוסייה של כנימת הדם במטרה לשלב בגידול
בעתיד כנות עמידות ולברר את גורמי העמידות כאמצעי לשיפור הניטור וההדברה.
מועד תחילה וסיום המחקר2017-2016 :
תיאור הפעולות המחקריות
הניסויים נערכו באופן מבוקר בכנות הנטועות בעציצים בנפח של  100ליטר בחוות מתתיהו .לצורך זה ניטעו שש
כנות תפוח בעשר חזרות ועל מחציתם הורכב הזן גרניסמיט .נערך מעקב עונתי אחר התפתחות האוכלוסייה בנוף
ובשורשים .בנוסף ,נאספו נדיפים צמחיים מהנוף ומהשורשים ,במטרה לבדוק את הגורמים האפשריים להבדלים
ברגישות הכנות למזיק.
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תוצאות
נמצאו פחות כנימות בנוף ובשורשים על כנות  106ו  109ממשפחת  Molling Mortonהנחשבות לפי היצרן
כעמידות לכנימה ,בהשוואה לכנת החשבי וכנות חדשות אחרות בהן היתה אוכלוסייה גבוהה יותר .טרם ניתן
לקבוע את ה השפעה שיש לכנות העמידות על הזן גרניסמיט שהורכב עליהן כיוון שהתפתחות הרוכב לא התבססה
מספיק כדי שיאוכלס בכנימה מבלי שיגרם נזק בלתי הפיך .כדי לענות על שאלה זאת נדרש להמשיך עונה נוספת
במחקר .נמצאו הבדלים בנדיפים הצמחיים של הכנות השונות אך ,טרם ניתן לקבוע האם הבדלים אלו משפעים על
אכלוס הכנימה את הכנות בנוף ובשורשים .כדי לענות על שאלה זאת נדרש המשך המחקר עונה נוספת.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
התפתחות מוגבלת של הכנימה בכנות ממשפחת  Molling Mortonמרמזת על עמידותן ,ובשלב זה נדרש להמתין
ולקבוע אם הבדלים אלו מתבטאים גם ברוכב .הכנות שנמצאו עמידות נמצאות בשימוש מסחרי ,ונראה שהופעת
הכנימה בהן במטע נובעת בגלל השתרשות הכנה .בכך ,מאבד המגדל את האפשרות להתחמק מאכלוס כנימת הדם
במטע ,ונאלץ לעשות שימוש בקוטלי חרקים .המשך המחקר נדרש כדי לקבוע את השפעת הכנות העמידות על
הרוכב וכן ,את הקשר בין ההבדלים בנדיפים מהכנה והרוכב לבין רמת האכלוס בכנימה.

תכנית מס' :11
שם התוכנית :התמודדות עם עש התפוח המדומה בגידולי עצי פרי.
החוקר :רקפת שרון.
המחקר הוקפא בגלל חוסר יכולת לבצע חלק ממנו (שהיה באחריות חוקרים שותפים) ,ולא יחודש.
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מטרת המחקר:
להניח את הבסיס לתוכנית הדברה מרחבית ,משולבת וידידותית לסביבה ( )Area wide -IPMכנגד עש התפוח
המדומה ,שבבסיסה בחינת עלות-תועלת של גישות ממשק שונות ומשולבות ,עם דגש על גידולי המטע הרגישים
למזיק )1( :בחינה של שלוש שיטות הדברה ידידותיות לסביבה הפוגעות בביצים ובזחלים.
בשנת המחקר הנוכחית המחקר מחכה לאישור ההתאמות וההשלמות הנדרשות מלשכת המדען הראשי.
הוצע להשלים חסרים משנת המחקר ראשונה – בדיקת מדדי איכות של הזכרים המוקרנים .בהעדר אוכלוסיית
המזיק בחלקות מסחריות ברמה מספקת לביצוע ניסויים ,להוסיף לשנת המחקר השלישית (הנוכחית) בדיקת
התכנות של שיטת הזכרים העקרים בבתי רשת ,לעשות מאמץ לאתר מטעים נגועים (מוזנחים ומבודדים) בעש
לאורך כל העונה ולבצע בהם את ניסויי ההדברה.
במקביל נמשך פיתוח גידול של העש במעבדתה של לילי מונדקא במכללת ספיר אשר מועבר בימים אלו להתחלת
טיפולי עיקור כבסיס ל .SIT
מהלך הניסויים המוצע:
בבדיקת מדדים של איכות הזכרים המוקרנים בהשוואה לזכרים מגדול המעבדה שאינם מוקרנים (Wild
א.
).Type- WT
 .1נערוך השוואה בין איכות התעופה של הזכרים המוקרנים לזכרים מגידול המעבדה בכלובים גדולים (3X3X3
מ) אל מלכודות ובהן פרומון הנקבה .נבחין בין הזכרים על ידי סימון בצבע פלורסנטי (דבר דומה נערך בהצלחה
עם עשים של עש האשכול).
 .2נבדק את הצלחת ההזדווגות (מעבר ספרמטופור) בכלובים ,כל טיפול בנפרד ,ונשווה את שעור הצלחת הרבייה
בין שני טיפוסי הזכרים ,על פי קיומו של ספרמטופור בבורסה של הנקבה.
 .3נבדוק את האפשרות שנקבות חוזרות ומזדווגות עם זכר שני לאחר שהזדווגו עם זכר מוקרן בהשוואה לזכר
שאינו מוקרן.
ב .בדיקת התכנות של שיטת הזכרים העקרים בבתי רשת ,וניסויים במטעים נגועים (מוזנחים ומבודדים) בעש
במידה וימצאו לביצוע ניסויי ההדברה.
 .1בדיקת התכנות של שיטת הזכרים העקרים בבתי רשת
בהעדר אוכלוסייה מספקת של עש התפוח המדומה ברימון או בהדרים יבוצע ניסוי בבית רשת ובו אילוח מכוון של
המזיק מגידול מעבדה ופיזור של עשים עקרים ,על עצים נושאי פירות.
בבית רשת אחד נפזר זכרים עקרים וזכרים  WTונקבות בתולות  WTביחס של  .1:1:1נשמור על תחרות "הוגנת"
בין הזכרים  WTלזכרים העקרים כי זכרים אלו מייצגים ,למעשה ,את הצאצאים של הזכרים העקרים שגדלו
בטבע באותם תנאים של זכרים  .WTבבית רשת שני נפזר זכרים  WTונקבות בתולות  WTבלבד ,כביקורת.
שבוע לאחר פיזור העשים ,נאסוף את הפירות הנגועים ,ובמעבדה נפריד בין ביצים אדומות (הופרו על ידי זכר ,)WT
ביצים לבנות (הופרו על ידי זכר עקר) וביצים שקופות בהם הזחל יצא מהביצה (הופרו על ידי זכר  .)WTנחזור על
הטיפולים  3-5פעמים בהפרש של כ 10 -ימים (מות הבוגרים).
 .2ניסויים במטעים נגועים (מוזנחים ומבודדים) בעש ,במידה וימצאו ,לביצוע ניסויי ההדברה.
לאורך כל עונת הגידול (עד ספטמבר -כחודש לפני מועד הקטיף במטעים מסחריים) נחפש מטעים נגועים בעש
(מטעים מוזנחים ,מטעים מבודדים) הנמצאים בסמיכות יחסית לחלקות מסחריות מטופלות בבלבול וחלקות
מסחריות בטיפול ממשקי.
לכשימצאו מטעים כאלו ,ככל שימצאו מטעים ,נבחן בחלקות המוזנחות את הטיפולים הבאים )1( :חלקה מטופלת
בבלבול )2( ,חלקה מטופלת בבלבול זכרים וזכרים עקרים )3( ,חלקה מטופלת בבלבול זכרים ,זכרים עקרים ווירוס,
( )4חלקה ללא טיפול.
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מספר הטיפ ולים (בסדר הזה) ומספר החזרות יגזרו מממספר המטעים המוזנחים הנגועים שימצאו .בכל חלקת
טיפול במטע המוזנח נעמיד  3-5מלכודות ניטור טעונות בפרומון המין של המזיק ,נדגום אחת לחודש החל מאוגוסט
 100פירות בחלקת טיפול ( 400למטע) בחיפוש אחר ביצים או סימני נגיעות אחרים .מדגם פירות נגועים יקטפו
ונאתר בהם את הזחל.
הלכידות בחלקות אלו יושוו ללכידות בחלקות מסחריות בהן ( )1מיושם בבלבול זכרים לבד )2( ,לא מיושם בלבול
זכרים.
תוצאות :עדיין אין.
תכנית מס' :12
שם התכנית :הדברה משולבת נגד זבוב הפירות ועש התפוח באגודת מסעדה בגולן.
החוקר :סמדר אדלין-הררי.
תיאור הבעיה :
במטעי הכפרים בצפון הגולן יש צורך בעידוד המעבר להדברה ידידותית ולהפחית את השימוש בחומרי הדברה
במטעים .הפיצול הרב של השטחים לחלקות קטנות מאד ,מקשה על ממשק יעיל בהתמודדות עם מזיקים ומחלות.
נדרש איחוד כוחות של חקלאים בשטחים סמוכים ,לטיפול מערכתי יעיל תוך הכנסת כלי ממשק ידידותיים.
חומרים ושיטות :הרחבת הממשק הידידותי תיעשה ע"י ניטור שני המזיקים במלכודות הניטור עם מגמה להחלפת
החומרים המשתמשים בהם כיום לחומרים "ירוקים" ,רעילים פחות לאדם ולסביבה.
יעדי התכנית:
 .1הפחתת אוכלוסיות המזיקים העיקריים  -זבוב הפירות ועש התפוח.
 .2הפחתה במספר הריסוסים במטעי דובדבן ותפוח עץ.
מועד התחלת וסיום התכנית.2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
 .1פיזור מלכודות לכידה ומלכודות ניטור לזבוב הפירות ולעש התפוח בתחילת העונה (מרץ  -אפריל).
 .2ניטור רציף ע"י פקח מזיקים במהלך העונה והנחיית החקלאים לטיפולים במטע בהתאם לממצאים.
זבוב  : 2017המטעים של הדרוזים באזור צפון הגולן הינם במבנה הדומה לבוסתנים .חלקות קטנות של תפוח או
דובדבן ובשוליהן תאנים ענבי מאכל וגלעיניים .ב 2016-הוחלט לרשת במתקנים ללכידה המונית מסוג "מגנט-מד"
את כל השטח במיזם ,ולהפסיק ריסוס מהאוויר הניתן כפיתיון להדברת הזבוב .הביצוע לא היה ע"פ פרוטוקול
ההדברה (הדברה רציפה בכל החלקות) ,וכן נעשה שימוש לקוי במתקן ע"י העברתו מחלקה לחלקה בתקופת
הבשלת הפרי ,דבר שגרם לנגיעות רבה בתפוח ונקטרינה .עקב פעילות לא נכונה הוחלט לחזור ולרסס פיתיונות
מהאוויר בניסיון להוריד את האוכלוסייה ולמנוע המשך הנזק .בוצעו  6טיפולים עוקבים מהאוויר.
ב 2017-הוחלט לחזור להדברה בשיטת הפיתיונות בריסוס מהאוויר .נתלו מלכודות ניטור של זכרים ונקבות  .כמו
כן נערכה בדיקה לנגיעות בפרי אחת לשבוע.
עש  :2017עקב חוסר האחידות של חלקות התפוח (חלקות מוזנחות וכן חלקות עקורות) ,טרסות ועוד ,לא ניתן
כרגע לטפל בשיטת הבלבול .נעשה מעקב אחת לשבוע במלכודות לניטור המזיק אחר התפתחות האוכלוסייה
באזורים השונים ,וטיפולים מהקרקע נעשו בהתאם ללכידות ונגיעות.
הדרכה :ליווי צמוד של הפרויקט נעשה ע"י סמדר אדלין-הררי ,הכולל ביקור כאחת לשבועיים ,סיור בשטחים,
הכוונה לבדיקות פרי ,והחלטות משותפות לטיפול בשני המזיקים.
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תוצאות
לכידות זבוב – מופיעות בגרפים( .לא מצורפים).
עש התפוח :תלית המלכודות בוצעה לאחר תחילת הדור וכבר היו פרפרים בשטח .ניתן לראות שאוכלוסיית העש
בכתמים ,אך מופיעה בכל האזורים.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
זבוב
בעונה הנוכחית נפגע גידול התפוח (בעקבות מזג האוויר באביב) באזור הדרוזים בגולן .ברוב המטעים היבול היה
נמוך ביותר .למרות זאת ,שיתוף הפעולה של אגודת חקלאי מסעדה עם ההדרכה הניב תוצאות יפות .אוכלוסיות
הזבוב נוטרו במלכודות ובפרי אחת לשבוע וריסוסי פיתיון מהאוויר ניתנו בהתאם .העונה הסתיימה ללא נגיעות
בפרי ,למעט בחלקה בודדה הנמצאת מוקפת יער ,אשר בעליה סרב לטפל מהקרקע בהתאם להנחיות.
עש תפוח
מבנה השטח החקלאי של הדרוזים אינו מאפשר הדברת עש התפוח בשיטת "בלבול " הזכרים .החלקות קטנות ולא
רציפות .עקב כך ,הפעילות להדברה תלויה בניטור האוכלוסייה במלכודות ובפרי ,וטיפולים בהתאם .בשנים
הקודמות ,החלה הבדיקה במלכודות במאי ,כאשר האוכלוסייה כבר התבססה בשטח .בעונה הנוכחית החלו גם
לבדוק פרי לנוכחות זחלים .מטפלים בעש בדור ראשון ,ובהמשך ההנחיות לריסוס ניתנות בהתאם לממצאים .לא
היה נזק בפרי ,למעט בחלקות בהן נשאר פרי מאוחר לאחר קטיף.
לקראת העונה הבאה ,סוכם להתחיל את התליה במרץ ,ולטפל במזיק ע"פ ימי מעלה.

תכנית מס' :13
שם התכנית :פיתוח ממשק הדברה יעיל כנגד גרב התפוח מבוסס על מערכת תומכת החלטה.
שם החוקר :משה ראובני ,דור רחמני.
רקע ותיאור הבעיה:
מחלת גרב התפוח הנגרמת ע"י הפטרייה  Venturia inaequalisידועה בעולם מזה שנים רבות ונחשבת למחלת
התפוח בעלת החשיבות הכלכלית הגבוהה ביותר .בישראל תוקפת המחלה פירות ועלים בכל זני התפוח הקיימים
ובעיקר בזני דלישס אדום ,זהוב גרני סמית ,המהווים את עיקר הזנים בארץ ופינק ליידי ,זן יוקרתי הנמצא בעלייה
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ובעל מחיר השוק הגבוה ביותר כיום .בעבר התמודדו המגדלים בארץ עם המחלה בעזרת משטר ריסוסים אשר
התבסס על הידוע בעולם ועל המחקר שנעשה בישראל עד תחילת שנות האלפיים .ברם ,בשנים האחרונות חלה עליה
מדאיגה בחומרת המחלה ובנזקיה שאף נצפו במטעים בגליל בהם לא נצפתה המחלה מעל  15שנה .בעקבות נזקי
המחלה נחשפה העובדה ,כי לא קיימת בארץ מערכת תומכת קבלת החלטות המאפשרת את תזמון הריסוסים
במועד המיטבי להדברת המחלה .לפיכך ,לא קיים בישראל ממשק הדברה מסודר עליו יכולים להסתמך המגדלים
והמדריכים ,והסתבר כי המגדלים מרססים ע"פ המלצות שונות אשר במקרים רבים מתבטאות במספר ריסוסים
רב (עד  ,)!! 14שגם הם לא מצליחים למנוע את התפתחות המחלה .לפיכך התעורר הצורך במחקר מחודש להתאמת
הידע הקיים בעולם לתנאי הגידול בישראל ככלי לקבלת החלטות והתמודדות מושכלת ויעילה עם מחלה זו.
מטרות מחקר זה הן .1 :התאמת תכנית לקבלת החלטות להתמודדות עם המחלה בתנאי הגידול בישראל
המבוססת על הביולוגיה של הפטרייה ,אפידמיולוגיה ותנאי מזג האוויר .2 .מיפוי האוכלוסיות העמידות של
הפטרייה לקוטלי פטריות באזורי הגידול המרכזיים .3 .פיתוח ממשק הדברה מיטבי כנגד המחלה.
מטרות לשנת :2017
 .1הטמעת שימוש של המגדלים בתכנית תומכת החלטה.
 .2בחינת יעילות תכשירי הדברה.
בשנתיים האחרונות נבחנה תוכנת "רימפרו" ,תוכנה תומכת קבלת החלטות מבוססת מודל דינאמי ,שמטרתה
לחזות את מועדי הריסוס המדויקים ע''פ שקלול של תנאי מזג האוויר ,ביולוגית הפטרייה והאטיולוגיה של
המחלה .התוכנה מתריעה על אירועי הדבקה וממליצה מתי לרסס לפני אירוע הגשם ,ובמידה וזה לא בוצע ,מתי
לרסס אחרי האירוע.
תוצאות .1 :תוצאות בחינת מערכת רימפרו הוצגו למגדלים .הותקנו חיבורים לתכנת רימפרו בתחנות
המטאורולוגיות בחוות מתתיהו ובאלרום .קוד הגישה לאתר החברה הופץ למגדלים והם החלו להשתמש בה .נערך
משוב לקבלת נתוני השימוש באתר ובתוכנה ,והתוצאות חיוביות.
 .2בוצע ניסוי רחב לבחינת יעילות חומרים להדברת הגרב.
הניסוי בוצע בחלקת סטרקינג בחוות מתתיהו .נבחנו  13חומרים של חברות שונות ,במבנה בלוקים באקראי ב4 -
חזרות .החומרים יושמו בריסוס ידני.
בוצעו  2ספירות בחודשים יוני-יולי.
נבדקו שיעור פירות נגועים ,שיעור עלים נגועים ,מספר כתמים בעלה.
מספר חומרים הראו תוצאות טובות.
הוכן דו"ח מפורט של הניסוי  -לא מצורף.
המלצות להמשך:
א .לקראת העונה הבאה יש לבחון את הצורך בהוספת תחנות מטאורולוגיות נוספות לאתר תוכנת רימפרו.
ב.

יש לחזור על ניסוי יעילות החומרים.

מינים שונים
תכנית מס' :1
שם התכנית :בחינת גידול קיווי בבתי רשת.
החוקר :יעל גרינבלט – שה"מ ,דר' גל ספיר – מו"פ צפון
רקע ותאור הבעיה
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הקיווי הוא גפן (מטפס מעוצה) ומכך רגיש לרוחות ,במיוחד בתקופת גידול השריגים הצעירים .בתקופת האביב
והקיץ ,בהם מתרחש גידול השריגים אשר יישאו פרי בשנה העוקבת ,אנו עדים לרוחות חזקות הגורמות לשבר רב
של שריגים ,המוביל לירידה ביבולים כאשר אין מספיק זמורות .בנוסף ,רוחות הקיץ המתמשכות גורמות לקריעת
עלים המפסיקים לתפקד ,ולעצירת צימוח מוקדם בעונה .רשת יכולה לשפר את מצב המים ע"י הורדת הטמפ'
והפחתת ההתאיידות .פעילות דבורים אשר הינן חיוניות להאבקת קיווי הינה בעייתית תחת רשת .לאחרונה פותחה
שיטה לכסוי והורדה מהירה של רשתות ע"י רוכסן (פסקל – יראון) .בהנחה שתהיה אפשרות להורדת הכיסוי
לתקופת ההאבקה ,אפשר יהיה ליהנות מיתרונות הרשת ולהימנע מחסרונותיה כבעייתית לעבודת הדבורים.
מטרות המחקר – בחינת היתרונות של גידול קיווי תחת בית רשת מבחינת צימוח וחסכון במים ,תוך בחינת השפעת
איכות ההאבקה וההפריה על איכות וגודל הפרי ברשת המוסרת בעונת ההאבקה לעומת רשת קבועה.
מהלך המחקר ושיטות עבודה
 .1הקמת בית רשת בגלילה מהירה עם רוכסנים בשתי חלקות בשעל:
א .חלקה צעירה (נטיעת  )2016בה לא תבוצע בחינה השנה.
ב .חלקה ותיקה (נטיעת  ,)2004הייתה מכוסה רשת בעבר.
חלקה זאת תחולק לשני טיפולים :
 )1רשת היקפית בלבד
 )2רשת היקפית  +רשת עליונה.
הרשת הוקמה כמתוכנן.
נבדקים המדדים הבאים:
א .שבר זמורות  -יסומנו  20זמורות ב  10שיחים בכל אחד מהטיפולים  .לאחר התעוררות יספרו בכל אחת
מהזמורות מספר הפקעים שהתעוררו ,ומספר השריגים עם פרי .לפני הקטיף תבוצע ספירה חוזרת לבחינת
מספר השריגים הסופי.
ב .צימוח – בחורף  2017תבוצע שקילת גזם בעשרת השיחים שסומנו ,יספרו הזמורות הנותרות לשנה הבא
ויימדד אורכן.
ג .תא לחץ – תבוצע בדיקת תא לחץ אחת לשבועיים לאורך תקופת גידול הפרי בחלקה תחת הרשת לעומת
החלקה ללא רשת עליונה .במקביל יבוצע מעקב אחר כמות המים המושקית.
ד .הובואים – יוצבו  2הובואים בכל אחד מהטיפולים לבחינה רציפה של הטמפרטורה והלחות תחת הרשת
ובלעדיה.
ה .האבקה ידנית – תבוצע האבקה ידנית ומעקב אחר גודל הפרי בקטיף כולל מספר הזרעים בחלקת
הביקורת לעומת החלקה עם הרשת העליונה.
ו .קרינה – אחת לחודש תבוצע השוואה בקרינה תחת הרשת לעומת העצים בחלקת הביקורת.

תוצאות
א .שבר זמורות  -לא נמצא הבדל מובהק בשבר הזמורות.
ב .משקל גזם  -טרם בוצע גיזום החלקה.
ג .תא לחץ – מדדי תא הלחץ היו טובים יותר תחת הרשת לאורך כל העונה.
ד .טמפרטורות  -הטמפ' תחת הרשת הייתה נמוכה בכחצי מעלה בשיא החום.
ה .מדדי פרי – טרם הושלם (זרעים).
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ו .קרינה – מאחר והרשת הינה חדשה ,אפשר לראות כי מדדי הקרינה הינם לפי המלצת היצרן בתחילת
העונה.
מסקנות להמשך – עדיין אין.

תכנית מס' :2
שם התוכנית :מטע קיווי בשיטות עיצוב שונות ,עיצוב ומיקום זכרים.
החוקר :גל ספיר
רקע ותיאור הבעיה
במטעי הקיווי בעולם שולטת מספר שנים שיטת העיצוב בסוכה באופן מוחלט .המגדלים בארץ נשארו נאמנים
לשיטתם המסורתית ,ועד כה לא נעשה מחקר שיבסס את המגמה השולטת בעולם בהשוואה לנהוג כאן .בתוכנית
זאת נכנסנו ללימוד יסודי של שיטה זו ,בשילוב עם יוזמה של המגדל במרום גולן שהרחיק לאיטליה ללמוד את
שיטות הגידול שם.
כמו כן ,ולאור הידיעה שנושא המפרים וההאבקה בכלל הינו קריטי בגידול ,אנו משלבים מפרים חדשים במטע זה,
באופן שיאפשר לימוד יעילותם עם הגיע המטע לפוריות .במסגרת נטיעת מטע חדש במרום גולן יש באפשרותנו
לבחון מספר פרמטרים הקשורים בעיצוב המטע ,צפיפות הזכרים ,זני הזכרים המפרים והשפעות על נושאי
ההאבקה.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2009-2020 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה
על בסיס נטיעת מטע קיווי חדש במרום גולן יבחנו הפרמטרים הבאים:
 .1שיטת עיצוב – סוכה מול  Tמול . GDC
 .2צפיפות זכרים – מסחרי (כל שיח שלישי בשורה שלישית  )1:9 -מול צפיפויות ועיצובים לא תופסי
מקום צפוף ( 1:3ו 1:6 -בכל שורה בין שיחי נקבה).
עיצובים:
 .1עיצוב בסוכה .בצפיפויות זכרים של  .1:9 ,1:6 ,1:3מפרה' :מטואה'.
 .2עיצוב בסוכה .צפיפות זכרים .1:6 :מפרה' :מטואה'.
 .3עיצוב ב .T -צפיפויות זכרים( 1:9 ,1:6 :ביקורת) מפרה' :מטואה'.
 .4עיצוב ב – GDC -כתצפית.

תוצאות
הכרם ניטע ברובו בשנת  2009עם השלמת זכרים ב.2010 -
אירוע שלג בחורף שנת  + 2013אירוע קרה באביב  2014גרמו לתמותת גפנים נרחבת בשתי חלקות העיצוב .החלקה
שוקמה ע"י המשק ובמחצית השנייה של  2017יבוצע סימון החלקה מחדש במטרה להגיע לקטיף  2018עפ"י
התוכנית.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
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לאור אי-התפתחות החלקה תעשה מחשבה נוספת על המשך המחקר בחלקה זאת.
תכנית מס' :3
שם התכנית :מועדי דילול בקיווי.
חוקר ראשי :גל ספיר
רקע ותאור הבעיה:
הבעיה המרכזית של גידול הקיווי בארץ הינה גודל הפרי .בחינת הקשר בין מספר הזרעים לבין גודל הפרי מצאה
קשר לינארי ( )R=0.82ביניהם .על מנת לקבל פרי מסחרי גדול (לפחות  100ג') ,יש להבטיח שמספר הזרעים בפרי
יגיע לכ 1,200 -עד  .1,400על מנת להבטיח מספר כזה של זרעים ,יש להבטיח מעבר אבקה מיטבי בין פרחים זכריים
לפרחים נקביים .מניסויים שערכנו בתחום ההאבקה בשנים האחרונות ,מצאנו כי פרחים שפורחים (וחונטים)
ראשונים הם בעלי גודל טוב יותר ,ללא קשר לטיפול ,ולפעמים אף ללא קשר למספר הזרעים בפרי .דבר זה נובע
ככל הנראה מהפיכתם למבלעים מוקדם יותר והיותם מבלעים חזקים יותר ,דבר המוביל ליתרון בגודלם .מועד
הדילול הידני הנהוג כיום בארץ הוא לפני הפריחה ע"י השארת מספר הפרחים הרצוי .חלק מהמטעים מדולל רק
לאחר הפריחה ,בניסיון להוריד פירות קטנים ולהשאיר את הגדולים.
מועד תחילת וסיום המחקר2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
השנה בוצע הניסוי בחלקת 'שניר' בברעם בזן 'היווארד .'8
הטיפולים שבוצעו השנה:
א .הורדת כתפיים ומניפות .סימון  620פרחים בחלוקה של  2.5פירות לשריג ( 2פרחים ב 50% -ו 3-פרחים ב-
 50%מהשריגים).
ב .הורדת כתפיים ומניפות בטיפול א' .החלטה על המשך אחרי חנטה.
ג .הורדת כתפיים ומניפות .סימון  620פרחים ראשונים שנפתחים בכל זמורה (מקסימום  3פרחים לשריג).
ד .הורדת כתפיים ומניפות בטיפול ג' .החלטה על המשך אחרי חנטה.
תוצאות:
כל טיפולי הדילול בוצעו כמתוכנן.
לא בוצע דילול אחרי חנטה (לכן יהיו שלושה טיפולים בקטיף).
לא נמצא הבדל מובהק בין גודל הפרי המדולל לפני הפריחה לעומת שיא הפריחה .קיים יתרון לדילול לפני פריחה.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
תבוצע מחשבה על נחיצות המשך המחקר ,וזאת לאחר קבלת תוצאות לטובת מועד הדילול המסחרי ,שנה שנייה
ברציפות.

תכנית מס' :4
שם התוכנית :מציאת תחליפים לאלזודף.
החוקר :עומר קראין
מופיע בתפוח.
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תכנית מס' :5
שם התכנית :בחינת צורות עיצוב ברימון וזני רימון לעמק החולה.
החוקר :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
כ 75,000-טון
הקף השטחים הנטועים בישראל עומד כיום על כ 25,000-דונם ,עובדה המבטיחה בעתיד הקרוב
פרי .כל הפרי המובחר מיועד ליצוא ,אבל רק כ 65%-מיצור הפרי אכן ראוי ליצוא .כל יתר הפרי מיועד לשוק
המקומי ולתעשייה בערך נמוך מאד.
הפגמים הפוסלים את הפרי ליצוא הינם בעיקר שפשופים ומכות שמש ,וצבע לא מספק.
עץ הרימון נכנס מוקדם מאד לפוריות אבל היבולים הממוצעים בשנה שלישית (רוב עצי הרימון נשתלים בני שנה)
הם כ 1/2-טון דונם ובשנה רביעית – כ 1-טון לדונם .יבולים נמוכים המשפיעים מאד על כלכלת הענף.
התוכנית המוצעת באה לתת פתרון לשתי הבעיות :הקדמת קבלת יבולים מסחריים מוקדם ככל האפשר והשפעה
על איכות הפרי הנקטף כדי להעלות את אחוזי היצוא.
על מנת לקבוע את צורת העיצוב המתאימה ביותר לתנאי הצפון ,נבחנים במקביל שני זנים  -עמק וונדרפול בשני
מרווחי נטיעה  2X5ו , 4X 5 -עם ובלי קונסטרוקציה.
בנוסף הוקמה חלקה נוספת לבחינת זנים מהשבחת נווה יער וזנים נוספים .מכל זן ניטעו  7עצים.
מועד התחלה וסיום.2012-2020 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה
צורות העיצוב הנבחנות בשני הזנים הן –
עיצוב ב  Yנטיעה צפופה :מרווחי הנטיעה  ,2X5כלומר  100שתילים בדונם .
עיצוב ב  Yנטיעה מרווחת :מרווחי הנטיעה יהיו  4X5כלומר  50שתילים בדונם.
עיצוב ב –גביע צפוף .נטיעה במרווחים של  .5*2העצים יגודלו בגביע חופשי ,הגזע ייתמך בקורדון.
עיצוב ב –גביע מרווח ביקורת .נטיעה במרווחים של  5*4העצים יגודלו בגביע חופשי.
כל השיטות יבחנו בשני זנים  -עמק שהינו זן חדש אתו אין ניסיון גידולי ,וונדרפול שהינו הזן העיקרי ואתו יש
בעיות איכות רציניות ביותר.
כל חלקת עיצוב תיבחן ב 3-חזרות שגודלן הכולל יהיה  3/4דונם.
בסוף החלקה יבחן הזן קמל ,בחזרה אחת לכל שיטת עיצוב.
תוצאות:
במשך כל תקופת הניסוי ,צפיפות הנטיעה של  100עצים לדונם "מנצחת" ביבולים ,ללא השפעה על גודל הפרי.
בשלב זה לא ראינו יתרון לאחת משיטות העיצוב בהשפעה על איכות הפרי.
תכנית  :2017ניתוח היבולים בשיטות העיצוב השונות מתבצע בימים אלו.
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