
                                       

 

 

 תחום נשירים 2020דוחות שנתיים                

 תפוח                                              

 

 

 3621: תכנית מס'

 בחינת היבטים שונים בשתלנות תפוח שם התכנית:

 שמעון אנטמן: החוקר

 מבוא ותאור הבעיה
 
במטע קובעת במידה רבה את איכות המטע שיתקבל. תהליך הכנת שתילי איכות השתיל הניטע  

 .השרשת הכנה המבוקשת או גידול הכנה מתרבית רקמה - הראשון :תפוח כולל כמה שלבים

הן בעובי הכנה והן  ,חודשים. בהשרשת הכנה מקבלים כנות עם שונות רבה 8תהליך זה נמשך 

צר כנות אחידות בקוטר ובכמות יבכמות השורשים המתקבלת. גידול הכנה מתרבית רקמה  מי

מעוררים את  ,באביב . בשלב השלישי,נעשית בסתיוה ,הרכבת הכנה -השלב השני השורשים. 

 השתיל מוכן לנטיעה.  -בסתיו/חורף הבא  ."העין" שהורכבה

כי באדמות  ,רבה בקוטר השתיל ובכמות השורשים. יש לציין השתיל שמתקבל הינו בעל שונות 

 בתהליך ההוצאה נקרעים שורשים רבים.  ,הכבדות בהן מצויות המשתלות בישראל

 .מ"מ 16המועדף הוא  קוטרהלפי קוטר הגזע. עם ההוצאה עוברים השתילים מיון לגדלים השונים 

ממוינים השתילים  ,מגדלים. כמו כןמ"מ ומטה נחשב כפסול לנטיעה אצל חלק גדול מה 14 קוטר

זה  מיוןתהליך בנפסל אף הוא.  -שתיל עם כמות שורשים מועטה  .כמות השורשים שיש להםפי ל

עובדה שמשפיעה מאד על המחיר הסופי של  במשתלה, מהשתילים המיוצרים 30-40%נפסלים 

 השתיל.   

תי במחיר הסופי של השתיל. הינו משמעויחידת שטח אומד השתילים אותו יכול השתלן לשתול ב

בחן נהיבט זה  גם .אחידות דעות בקשר לאפשרות לצופף במשתלה את הכנות השונות ןאי

 בתוכנית.

 



המאפשרות ניתוק השתילים ללא  ,רוב המשתלות בעולם מצויות במקומות עם אדמות קלות

 קריעת שורשים רבה. 

תיל נקרע חלק ניכר בהוצאת השו ,בארץ המשתלות מצויות במקומות עם אדמה כבדה

המאפשרות הוצאת שתילים ללא  ,אפשרות גידול בתעלות טוף נתמהשורשים. במחקר זה נבח

                                                                       .קריעת שורשים

זמן הכנתו של שתיל רגיל הינו שנתיים, השתיל שמתקבל הוא בעל שונות רבה וגילו  :אם לסכם 

שנות עורלה ולקטוף רק בשנה הרביעית. אין  3כך שצריך לחכות  ,ההלכתי נספר מיום הנטיעה

ת קריעת השורשים יוכן אין פתרון לבעי ,אחידות דעות בקשר לאומד השתילים הרצוי במשתלה

 שנגרמת בהוצאת השתיל.

 מטרות המחקר 

מטרת המחקר היא לבחון את תקפותן של הנחות והנחיות העבודה הקיימות בענף התפוח בהקשר 

 לשתילים ונטיעתם. 

 :הסעיפים הבאים יםחננבבמחקר 

 מ"מ ומטה פסול לנטיעה. 14 קוטרהאם שתיל מ .1

 מהי מערכת השורשים הרצויה. .2

 מהו זמן הנטיעה המועדף. .3

 אומד נטיעה רצוי במשתלה. .4

 נטיעה בתעלות טוף כפתרון לקריעת שורשים בהוצאה. .5

 טיפולים לעידוד הסיעוף במשתלה. .6

 מהלך המחקר

שתלת זוהר חנני מוב ,מטר מעל פני הים 1,000בגובה  ,צע בחוות פיכמן שבצפון הגולןמתבהמחקר 

 .שבבית לחם הגלילית

 .9M-ו  106MM - כנות נבחנות

 .M9גלו מורכב על כנת -ורוזי MM106 זהוב מורכב על כנת -זנים נבחנים 

 עשה בחמש חזרות של ארבעה עצים. נכל טיפול 

 :בחוות פיכמן

 שתילה סתווית של שני הזנים על שתי  נתבחנ – שתילה סתווית מול שתילה אביבית

מועד  - מאי-האביבית בסוף אפרילו ,השתילה הסתווית בוצעה בתחילת ינואר .הכנות

 נטיעות מסחרי של משקי התפוח.

 16, 14, 12שלושה קטרים של השתילים ביציאה מהמשתלה:   יםבחננ – קוטר השתיל 

   .. צפיפות השורשים טובה ואחידהים ככל האפשרבכל טיפול אחיד יםמ"מ. השתיל

 16 -קוטר השתילים  .שלושה טיפולים: נפח שורשים גדול, בינוני וקטן – נפח שרשים 

 מ"מ. 

 

 : במשתלת חנני

 שלושה מרחקי  יםבחננ ,במטרה לקבל שתיל בגודל מיטבי – אומד נטיעה במשתלה

מרווחים  106ובכנה  ,ס"מ בין העצים 15,25,35המרווחים  - 9נעיצה של הכנות. בכנה 

 ס"מ בין העצים. 30-ו 20, 10של 

 



 

    קרקעהשתילים יוצאו מה ,. בסוף השנה2019-2020ו יגלו בסת-הכנות הורכבו בזן רוזי  

 וימוינו       

 לאיכויות השונות ותיבחן ההשפעה של אומד הנטיעה על איכות השתיל שהתקבל.                   

  ת ותעלות טוף. מיד 3 הוכנובמשתלת חנני שבבית לחם הגלילית  - נטיעה בתעלות טוף

 9אחת מהכנות הבאות  הס"מ עומק. בכל תעלה נשתל 50 ,ס"מ רוחב 30התעלה הן 

M,106MM , PI80 . כביקורת נשתלו לצד תעלות הטוף שתילים מאותן כנות בקרקע

 הרגילה. 

 

 השנים הקרובות 4-המחקר יעשה ב

 
 תוצאות שנה ראשונה

 
  1טבלה                                     

 

מ"מ בסוף שנה  16מובאת השוואה בין הגובה הסופי של העצים בעובי  1בטבלה 
 ראשונה. 

מ"מ עם מעט  16הסתווית עם הרבה שורשים על פני שתיל  יש יתרון מובהק לנטיעה
  .שורשים

 

  2טבלה                                      

 

 הטוב ללא קשר לכמות השורשים  16רואים כי נטיעה סתווית של שתיל  2בטבלה                       
  במובהק

 .בנטיעה אביביתמ"מ עם מערכת שורשים טובה  16משתיל                       
 

                                     

 

 

 

 

 

MM106 זהוב על כנה

BC255נטיעת סתיו עובי 16 מערכת שורשים מועטה

AB262נטיעת אביב סמוטי עובי 16 הרבה שורשים

AB267נטיעת סתו עובי 16 מערכת שורשים בינונית

A272נטיעת סתו סמוטי עובי 16  הרבה שורשים

גובה שתיל בס"מ

MM106 זהוב על כנה

A31נטיעת סתיו עובי 16 מערכת שורשים מועטה

C27נטיעת אביב סמוטי עובי 16 הרבה שורשים

AB30נטיעת סתו עובי 16 מערכת שורשים בינונית

A30נטיעת סתו סמוטי עובי 16  הרבה שורשים

עובי שתיל במ"מ



 

  3טבלה 

 

 .על הסיעוף שהתקבל הנראה שאיכות השתיל לא השפיע 3מטבלה                          

  4טבלה                                          

 

 14 ,12 בקטרים כולל ,בחנו את סה"כ ההתעבות של כל סוגי השתילים 4בטבלה                        
  .מ"מ

 הסופי.  קוטרשהופחת מה ,ההתחלתי קוטרנלקח בחשבון ה במדידה הסופית                     
 כי יש נחיתות מובהקת לנטיעה האביבית.ניתן לראות מטבלה זו                      

 
 5טבלה                                 

 

 .מ"מ מהסוגים השונים אין הבדל מובהק בגובה בסוף השנה 16 בקוטר בשתילים                      

 

                                 

 

 6טבלה                                 

 

MM106 זהוב על כנה

A11נטיעת סתיו עובי 16 מערכת שורשים מועטה

A11נטיעת אביב סמוטי עובי 16 הרבה שורשים

A12נטיעת סתו עובי 16 מערכת שורשים בינונית

A12נטיעת סתו סמוטי עובי 16  הרבה שורשים

הסתעפויות ענפים 

MM106 זהוב על כנה

A15נטיעת סתיו עובי 12 הרבה שורשים

A14נטיעת סתיו עובי 14 שורשים הרבה

A15נטיעת סתיו עובי 16 מערכת שורשים מועטה

B11נטיעת אביב סמוטי עובי 16 הרבה שורשים

A14נטיעת סתו עובי 16 מערכת שורשים בינונית

A14נטיעת סתו סמוטי עובי 16  הרבה שורשים

התעבות )מדידה 

זן רוזי גלו מורכב על 9

AB228סתיו שורשים מעט עובי 16

AB229אביב עובי 16 הרבה שורשים

A233סתיו שורשים בינוני עובי 16

A233סתו עובי  16 הרבה שורשים

גובה בס"מ

זן רוזי גלו מורכב על 9

ABC26סתיו שורשים מעט עובי 16

C24אביב עובי 16 הרבה שורשים

AB27סתיו שורשים בינוני עובי 16

A28סתו עובי  16 הרבה שורשים

עובי במ"מ



 .מובהקת לנטיעה האביבית מול הסתווית נחיתות ניתן לראות 6בטבלה                         

 

 7טבלה                                    

 

 .נראה שאין הבדל במידת הסיעוף של השתילים השונים 7מטבלה                       

 

 8טבלה                                    

 

יש נחיתות מובהקת לנטיעה נראה שנבחנים כל סוגי השתילים. גם כאן  8בטבלה                    
 האביבית.

 

 ים שוניםטיפולכום בחינת ידיון וס

 - בניסוי זה נבחנו  הפרמטרים הבאים

מ"מ עם מערכת  16 קוטרנטיעה של שתילים ב  נטיעה סתווית מול נטיעה אביבית .1

בשני הזנים התקבלה עדיפות בנטיעה אביבית.  ים זהיםשורשים מסועפת מול שתיל

ויש בממצא  ,שהנוהג הרווח הוא נטיעה אביבית ,מובהקת לנטיעה הסתווית. יש לציין

וי הוא בכך שמערכת השורשים ממשיכה והסתהמועד ההסבר ליתרון  זה חידוש גדול.

ומספקת לשתיל מנטיעה סתווית התחלה טובה יותר בהשוואה לשתיל  ,לגדול בחורף

 שניטע באביב.

 קוטרבבחינה זו נבחנו שתילים ב - נטיעה סתווית של שתילים עם מערכת שורשים שונה .2

ומצד  ,במרכז מעט ,משמאל הרבה שורשים -בתמונה ) עם מערכת שורשים שונה מ"מ 16

 .(ימין מערכת שורשים בינונית

זן רוזי גלו מורכב על 9

AB7סתיו שורשים מעט עובי 16

AB7אביב עובי 16 הרבה שורשים

AB8סתיו שורשים בינוני עובי 16

A9סתו עובי  16 הרבה שורשים

מס' הסתעפויות

זן רוזי גלו מורכב על 9

A13סתיו שורשים הרבה עובי 12

BC10סתיו שורשים מעט עובי 16

C8אביב עובי 16 הרבה שורשים

AB11סתיו שורשים הרבה עובי הרבה 14

AB11סתיו שורשים בינוני עובי 16

AB12סתו עובי  16 הרבה שורשים

התעבות )מדידה מינוס 

קוטר התחלתי(



 

הבדלים מובהקים בין ביצועי אין ובאופן מפתיע כמעט  ,בהשוואה בין סוגי השתילים              

 השתילים עם

מערכות השורשים השונות. הסבר אפשרי לכך הוא  שיקום מערכת השורשים בחורף               

 והתחלה מאוששת

 גם של שתילים שנשתלו עם מעט שורשים. ,באביב              

 ,14 ,16רים השוואה בין שתילים מנטיעה סתווית בקט - השוואה בין שתילים בעובי שונה .3

 .אחד מהםמ"מ מראה שאין יתרון מובהק ל 12

 :ביניים סיכום

שלנטיעה הסתווית יתרון ראשונה לניסוי למדנו השנה הבסוף מהטיפולים שנבחנו בחוות פיכמן, 

 קוטרוכן אין יתרון להמסועפת אין יתרון למערכת השורשים שמובהק על פני נטיעה אביבית, 

כלומר נשיאת יבול של  ,כומו של דבר לבחינה במוצר הסופיילבוא בס. תוצאות אלו חייבות השתיל

אימות  .שבירה של נוהגים מקובליםבתוצאות אלה לעת הזו יש  ,העצים הנבחנים. בכל מקרה

באשר הפחת במשתלה ירד  ,התוצאות בשנים הבאות עשוי להביא להוזלה ניכרת במחיר השתיל

 לסוף הבחינה.לחכות בסבלנות  יש - אבל כאמור .משמעותית

 

 .סיכום הטיפולים המתבצעים במשתלת חנני יובא בסיכום השנה השנייה לניסוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מתעלת הטוף. אפשר לראות  םשורשי -שמאל מ. ביקורתטיפול המערכת שורשים ב -בתמונה מימין 

 מערכת

 .מסועפת עם שורשונים רבים

 

 

 

 

 

 20-07-0016/18תכנית מס' 

 החלטות דילול לפי צילוםשם התוכנית: 

 ועמוס נאור שם החוקר: עומר  קראין

 :רקע ותיאור הבעיה

במהלך השנים הקודמות זיהינו כי . פרחיםהרקע לניסוי הוא הקושי בקבלת החלטה לגבי דילול 

למספר הפרחים על העץ חשיבות גבוהה בהתאמת פרוטוקול הדילול הכימי. בעצים בהם הפריחה 

נמוך ויש לדלל כימית במינונים נמוכים. בעצים בהם עצמת הפריחה גבוהה חלשה פוטנציאל היבול 

יש לדלל כימית במינונים גבוהים ובמספר מחזורי דילול. בישראל אחת הבעיות המרכזיות היא 

חוסר האחידות במטע כך שבאותה שורה יש עצים הפורחים חזק ועצים הפורחים חלש התאמת 

 אפשר מקסום הדילול הכימי והשגת יעדי הדילול ביעילות.תכנית דילול כימית לכל עץ בנפרד ת

 :מטרת המחקר

זיהוי עצמת הפריחה ומספר הפרחים בכל עץ באמצעים של חישה מרחוק בעזרת צילומי העצים 

 .השונים

 2021 - 2018   שנות בצוע:

 

 

 



 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

במצלמה בעלת מפתח רחב בנסיעה רציפה תוצאות השנים הקודמות הראו כי ניתן לצלם את המטע 

ולקבוע את עצמת הפריחה בכל עץ. יחד עם זאת אנו מתקשים בקביעה של מספר הפרחים הפתוחים 

ומספר הפרחים הסגורים על מנת לקבוע את מועד שיא הפריחה. אי לכך בשנתיים האחרונות 

ל מנת לשפר את יכולת התרכזנו בצילום עצים ובזיהוי מצב הפרחים בשיטות של לימוד מכונה ע

 זיהוי מצב הפרחים על העץ.

 שיטות:

הניסוי מבוצע במטע מרום גולן. בתקופת הפריחה נעשים צילומים של העצים כל מספר ימים. 

במקביל מקבל כל עץ הערכה וויזואלית לקביעת עצמת הפריחה ומועד שיא הפריחה. הצילומים 

ל מנת להתאים את תוצאות המחשב להערכות מנותחים במכון וולקני בשיטות של לימוד מכונה ע

הוויזואליות. בנוסף נאספים נתוני התפתחות הפריחה והדינמיקה של הפריחה על העצים במספר 

אזורים על מנת לאפשר פיתוח של מודל אופרטיבי תלוי מזג אוויר לקביעת מועד שיא הפריחה 

 בהתאם למצב הפריחה כיומיים או שלושה לפני שיא הפריחה.

   :ותתוצא

תוצאות השנתיים הראשונות לניסוי הראו כי ניתן לצלם את העצים בנסיעה וכי מהמורות הדרך 

אינן פוגעות בתוצאות. בנוסף שופר האלגוריטם לקביעת מספר הפרחים ומצב הפריחה בעץ 

והמתאם להערכה הוויזואלית גבוה מאוד. בשנת הניסוי הנוכחית מבוצע אימות של האלגוריטם 

 ל לקביעת מועד שיא הפריחה. אימות האלגוריטם עדיין לא הסתיים.ופיתוח מוד

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 כרגע אין המלצות

 

 

  0019/18-01-12תכנית מס' 

 מערכת תומכת החלטות לדילולשם התוכנית: 

 שם החוקר: עומר  קראין

 :רקע ותיאור הבעיה

חנטים. דילול חנטים עשוי להוביל לדילול חריף הרקע לניסוי הוא הקושי בקבלת החלטה לגבי דילול 

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 

טובה ביותר להתמודד עם עודף היבול. איחור בשנה העוקבת. לפיכך, דילול כימי נוסף הינה הדרך ה

 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.

 2021 - 2018   שנות בצוע:

 

 

 



 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 

תגובת הזנים השונים לטיפולי הדילול משתנה בין זנים הפירות בקטיף גבוה יותר גם לאחר הדילול. 

ין אזורים, כאשר לא ברור מה תגובת העצים לדילול ראשון לפני טיפול דילול שני. בניסוי הנוכחי וב

נבדקת תגובת העצים לדילול יחיד ולדילול כפול בשלושה זנים: פינק לידי, סטרקינג וזהוב בשני 

עצים אזורי גידול )גליל וגולן(. בנוסף נעשה שימוש בסמנים גנטיים שזוהו בעבר לבחינת תגובת ה

 לדילול הראשון במטרה לפתח שיטת זיהוי לקביעת עצמה ומועד הדילול השני. 

בשנת הניסוי הנוכחית הכנסנו לבדיקה חומר דילול נוסף שתוכנן בעקבות ממצאי העבודה של פרופ' 

 אלון סמך מהפקולטה לחקלאות.

 שיטות:

הניסוי מבוצע בחוות מתתיהו, במלכיה, באלרום ובמשק קיבוץ מרום גולן בזנים פינק לידי, 

סטרקינג וזהוב. בכל משק דוללו הזנים בהתאם לפרוטוקול הדילול הנהוג במסחר כאשר חלק 

מהעצים דוללו בדילול יחיד וחלק בדילול כפול. בכל עץ סומנו תפרחות בשיא הפריחה ונעשה מעקב 

נשירה. בנוסף נאספו דוגמאות בשני מועדים שונים לבחינת גנים העשויים לשמש אחר אחוז ה

 כסמנים לתגובה לדילול.

   :תוצאות

תוצאות השנתיים הראשונות הראו כי טיפול בברוויס בזהוב אינו מספיק. בנוסף נמצא כי דילול 

מיטבי כאשר הוא ניתן כשבועיים לאחר דילול אגריטון ולא  ברוויס על רקע דילול ראשון באגריטון

במועד מאוחר יותר. בנוסף נמצא כי בזן סטרקינג הדילול בגליל קל יותר ולכן פרוטוקול הדילול 

הנוכחי מספק. מאידך בגולן הדילול קשה יותר ופרוטוקול הדילול הנוכחי אינו מספק ואינו מוביל 

הדילול בגולן היה חזק יותר והוביל לדילול יתר. בנוסף נבחן  לתוצאה הרצויה. בשנה זו נמצא כי

חומר חדש המשלב חומצה אבסיצית ומונע פירוק של החומצה. חומר זה נמצא כמדלל טוב 

 בסטרקינג. 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 כרגע אין המלצות

 

0035/19-01-21תכנית מס'   

 

 פיתוח טכנולוגיות בתפוחשם התוכנית: 

 עומר  קראין שם החוקר:

בעיצוב מטע שדרה צר ענפי הפרי גדלים ישירות מציר מרכזי ובהתאם מרחקי הנטיעה בין העצים 

קטנים. בעולם נהוג לנטוע עצים במרחק נטיעה של מטר בין העצים כאשר מרחק בין השורות נקבע 

עצים  280על פי היחס בין גובה העץ לרוחב השורה. בשיטת נטיעה זו מספר העצים לדונם גבוה )

מטר בין שורות(. בהתאם יבול הנקטף כבר בשנה השנייה גבוה ומאפשר החזרה  3.5במרחק של 

מהירה של ההשקעה. מאחר ובישראל לא ניתן לקטוף את הפרי בשלוש השנים הראשונות לנטיעה 

יש לבחון שיטות עיצוב נוספות המאפשרות קבלת מטע צר בהשקעה קטנה יותר בהשוואה לנטיעה 

לבחינת מטעי התפוח בארץ.  (Alberto Dorigoniהגיע לארץ חוקר איטלקי ) 2018באביב  הצפופה.



אלברטו הציע לבחון גידול עץ במבנה רב צירי. בשיטה זו יוצאים מספר צירים ראשיים מגזע העץ 

ובהתאם מרחק הנטיעה בין העצים גדל. על פי אלברטו ניתן לחסוך במספר העצים לדונם ולהוזיל 

הראשונית. זאת במקביל לעיכוב במועד הקטיף הראשון שבישראל נזרק לרצפה. את ההשקעה 

הגיע לישראל חוקר תפוח מאוניברסיטת קורנל בשם טרנס רובינסון. טרנס הציע  2019בנוסף בקיץ 

 עיצוב צירי צפוף הנהוג בארה"ב ובעולם. שני העיצובים נבחנים בחלקות מודל בגליל ובגולן.

 עיצוב עץ צירי צפוף ורב צירי על פי שיטת טרנס רובינסון ואלברטו.בחינה של  מטרת המחקר:

 1202 – 8201   שנות בצוע:

 שיטות:

בשנתיים האחרונות נבחנות השיטות השונות בחלקות מודל מסחריות במשקים שונים. המטעים 

ה בהם נבחנים העיצובים הם מטע יראון, מטע עין זיוון, מטע מנרה ומטע קדמת צבי. בנוסף הוקמ

חלקת מבחן בחוות פיכמן בה נבחנים העיצובים השונים בזנים שונים ועל כנות שונות. הזנים 

 .106הנבחנים הם: פינק לידי, זהוב, גאלה וסאן דאונר. הכנות הנבחנות הן: חשבי ו 

בשנה האחרונה יובאו כנות ג'נבה המצטיינות באיכותן וכנות אלו הורכבו בזנים זהוב ופינק לידי. 

 ה תוקם חלקת מבחן נוספת בחוות מתתיהו בגליל.בשנה הבא

 תוצאות:

העצים בחלקות המשקים נכנסו לשנה השלישית וצפויים לשאת יבול ראשון בשנה הבאה. בחלקת 

 פיכמן נכנסים עצי הפינק לידי לשנה השנייה ועצי הזנים הנוספים נטעו השנה.

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 אין

 

 

 

 

 21-01-0043/19מס' תכנית: 

 פיתוח מטע צפוף בתפוחשם התוכנית: 

 שם החוקר: עומר  קראין

שיפור ברווחיות ענף התפוח הוא תלוי מספר גורמים. בין גורמים אלה ניתן למנות את היבול, איכות 

הפרי )בעיקר צבע(, עלות הקמת החלקה ועלות העבודה במהלך השנה וביחוד בקטיף. ניתן לשפר 

על ידי ציפוף המטע ונטיעת יותר עצים ליחידת שטח. בנוסף על ידי עיצוב נכון  את היבול ואיכותו

ניתן להכניס מיכון למטע לייעול עבודות הדילול, הקטיף והגיזום. הגדלת מספר העצים לדונם מעלה 

את עלויות ההקמה ולכן במקביל לפיתוח מטע צפוף יש להוזיל את מחיר השתיל ואם ניתן לצמצם 

 ה.את שנות העורל



בחינה של עיצוב עץ צירי צפוף ורב צירי על פי שיטת טרנס רובינסון ואלברטו.  מטרת המחקר:

 ובחינה של שתילים שונים על מנת להוזיל את מחיר השתיל ולקצר את שנות העורלה.

 1202 – 8201   שנות בצוע:

 שיטות:

בזנים שונים ובכנות בהתאם לתוצאות חלקות המודל נבחנות שיטות העיצוב השונות בחוות פיכמן 

שונות. בנוסף הובאו כנות נוספות מג'נבה על מנת לאפשר בחינה של כנות אלו בחלקת מודל נוספת. 

במקביל נבחנים בחוות פיכמן שתילים שונים בקוטר גזע ובנפח שורשים שונה על מנת לבחון האם 

ייקרת מאוד את יש נחיתות לשתילים דקים. הימנעות משתילת שתילים דקים מעלה את הפחת ומ

 השתיל לחקלאי. 

 3בנוסף נבחנים שתילונים שהינם פיתוח חדש של שתילי תפוח קטנים הנשתלים בשקיות לאחר 

חודשים מהרכבתם. שיטת הכנת שתילים אלו עשויה להוזיל את עלות השתיל ומאפשרת נטיעה 

 קיצית לפני טו באב ובכך מקצרת את זמן העורלה.

 תוצאות ביניים:

מה ונטעו השנה עצי זהוב, סאן דאונר, גאלה וגרני סמיט. כל זן ייבחן בעיצובים החלקה הושל

השונים ובכנות שונות. כרגע החלקה מחולקת לשני חלקים. חלקה וותיקה המסיימת את שנתה 

השנייה וחלקה צעירה המסיימת את שנתה הראשונה. עד כה נראה כי בין שיטות העיצוב השונות 

בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר. בנוסף נראה כי ניתן לשתול שתילים דקים שיטת העץ הדו צירי היא 

ולקבל עץ חיוני. השתילונים שנשתלו בקיץ הקודם מתקדמים יפה ונראה כי ניתן יהיה לקטוף אותם 

כבר בשנה השלישית. החלקה מתקדמת ויש להמתין בסבלנות לקטיפים הראשונים שיהיו עוד 

 שנתיים. 

 ך המחקרמסקנות והמלצות להמש

 אין

 

 

 

 XXX: תכנית מס'

 תפוח שינוע למיכלי קטיף: מערכת שם התוכנית

 : עומר  קראין שם החוקר

 :רקע ותיאור הבעיה

 פעולת קטיף פירות ככלל ותפוח בפרט דורשת ריכוז אמצעי יצור שונים ויקרים לזמן קצר כולל:

מרובה בשל היותה מבוססת על קטיף ידני בשילוב אמצעים פשוטים לקוטף של  עבודת כ'א .1

 תיק, סולם ומיכלי פרי.

 1/2-מערך כלים מיכניים הכולל: אמצעי שינוע למיכלי הקטיף שמשקלם הכולל מגיע לכ .2

 טון.



 עגליות פרי עליהן מונחים המיכלים בשורות המטע, טרקטורים ומפעילים לשינוע העגליות, 

 רי לריכוז המיכלים המלאים ואמצעי שינוע אל בתי האריזה והקירור.משטחי פ

 עמידה בלוחות זמנים צפופים המוכתבים ע"י חלונות קטיף ע"פ מצב ההבשלה של כל זן. .3

כדי להקטין עלויות היצור ולאפשר המשך התמודדות של הפרי המקומי על המדף מול פרי 

 מערך הקטיף נבחן במסגרת זו. מיובא בחנו נקודות בהן ניתן לצמצם עלויות וגם

 

 :מטרת המחקר

  איתור ובחינת כלי שינוע יעילים משמעותית ממערך העגליות הקיים לצימצום עלויות הקטיף.

 2021 - 9201   שנות בצוע:

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

" סומן סעיף הוצאות הקטיף כיעד מרכזי הדורש 2030עם כניסת מערכת המחקר בענף למיזם "תפוח 

 יעול משמעותי ושלב הקדמי הינו בחינת מרכיבי ההוצאות ע"פ תיאור הבעיה שלהלן.

בשלב הראשון נסקרו אמצעי השינוע הקיימים בארצות עם ענף תפוח בהיקף גדול כמו: צרפת, 

 איטליה, ארה'ב ועוד.

יש להבין שמטע התפוח בארץ בעצם היותו מבוסס באיזורי ההר שונה מהותית מהקיים בעולם ברוב 

איזורי גידול התפוח. אלואיזורים שטוחים בד'כ בהם תנועת כלים ומעברים בין חלקות נבנים 

במציאות שהקרקע הינה מגבלה שולית ולפיכך אפשרויות התימרון נלקחות בשלב תיכנון המטע. 

 נרחבים ושיקולי ההשקעה פר יחידת יצור חופשיים משמעותית.  –הגידול פר בעלים  גם הקיפי

נקודה מרכזית נוספת הינה צורת מיכל יחודית לפירות נשירים בארץ היוצרת בעיות לוגיסטיות 

ותיכנוניות יחודיות. בעוד מרבית העולם עובד עם מיכל ריבועי בד'כ מטר על מטר ולנו יש מיכלים 

 מ'.  X   1.05 1.6של 

 נקבע צוות בעלי ידע מיכני והכרות עם מערך קטיף לבדיקת מצאי הפתרונות מתאימים דרך הרשת.

 שיטות:

מאחר ולא נמצא תקציב יעודי לפעילות זו לא הגענו לשלב בו נוכל להצביע על פתרון אפשרי אך 

 בדקנו כלים הנמצאים בשימוש בארץ בענף ההדרים והסוב טרופיים.

 

   :בינייםתוצאות 

 כאמור הוצגו בעבודה שני כלים הנמצאים בשימוש דומה בארץ.

לשני הכלים רתומי הטרקטור בעיות בסיסיות בהתאמה לתנאי הקרקע וסוג המיכל  וניתן לומר 

 בשלב זה שנכשלו במבחן מקדים.

 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 ענף.יש לתקצב פעילות זו הנמצאת במקום גבוה בסדרי העדיפות של ה .1

לבחון רעיון של בנית כלי מותאם לתנאי הקרקע והמיכל המקומיים ושסקיצה רעיונית שלו  .2

 קיימת.

 

 21-01-0035/19תכנית מס' 

 הסבת מטעי תפוח קיימיםשם התוכנית: 



 שם החוקר: עומר  קראין

קטיף התפוח נעשה על ידי שימוש בסולמות.  במטעי התפוח הקיימים המעוצבים בשיטת לספינז

קטיף זה יקר ואיטי. לאחרונה הוכנסו במות קטיף המאפשרות ייעול הקטיף הן בשטח והן בשינוע 

ס"מ  70הפרי למיכל. שימוש בבמות אלו מחייב שינוי מבנה המטע כך שהפרי הנקטף יהיה במרחק 

מהפרי בשיטת העיצוב  30%כי כ  מהבמה )מרחק המאפשר ניצול יעיל של הבמה(. בנוסף נמצא

הנוכחי אינו חשוף לאור השמש ולכן אינו צובר צבע כנדרש. בשנה האחרונה הצרו מספר משקים 

את המטע בעזרת מכונת גיזום. הסבת המטע ממטע רחב נוף למטע צר עשויה להוביל למספר בעיות: 

עים שאינם מכוסים ברשת פגיעה בפוריות וביבול, פגיעה בפרי כתוצאה מחשיפה גבוהה לשמש במט

 וצימוח חריף של המטע הצר העשוי להוביל להצללה מהירה ולפגיעה באיכות הפרי.

 חשיפה ידי על אדומים בזנים הצבע שיפור יעילות הקטיף מבמות ושיפור רמת מטרת המחקר:
  לאור.

 2021 – 2017   שנות בצוע:

 שיטות:

מטר בכל צד(. גיזום נעשה בעזרת מכונה או  0.7מטר ) 1.4נגזמו מטעים לרוחב נוף של  2018בחורף 

 גליל וגולן.  :בגיזום ידני. גיזום המטעים נעשה בזנים פינק לידי וסטרקינג בשני אזורי גידול

הם: בשנה האחרונה נבחנו מספר טיפולים לשמירה על מטע צר ומניעת צימוח. הטיפולים שנבחנו 

ריסוס במעכבי צמיחה, גיזום ידני של ענפים בצמיחה חזקה ותלישה של ענפים הפורצים מנקודות 

 הגיזום.

בכל מטע נבחנו הטיפולים בנפרד ונבדק איכות הפרי, יבול וגודל בהשוואה למטע הסטנדרטי 

 ובהשוואה לעצים שהוצרו ולא טופלו לעצירת הצימוח.

ע במרום גולן, קדמת צבי ויראון. כל טיפולי הגיזום ועצירת הרחבנו את הניסוי שמבוצ 2019בחורף 

 הצימוח ייבחנו גם במטעים אלו. 

במקביל לגיזום הצר של המטעים ביצענו התאמות בשורה מגבילה לשיטת העיצוב הנהוגה כיום 

 במטע. שיפרנו גיזום וסילקנו צימוח פנימי על מנת לאפשר חדירת אור לחובו של העץ.

 

 תוצאות:

ראשונה נמצא כי הסבת מטע למטע צר פגעה ביבול. בנוסף נמצא כי עיצוב שמוט הנהוג כיום בשנה ה

 במטע מוביל לעליה באיכות הצבע בזן סטרקינג במידה ומאפשרים חדירת אור לנוף. 

מטר ופתיחת ארובות תאורה על ידי הסרת  1.2חדירה זו מתאפשרת על ידי הצרת העצים לרוחב 

 ס"מ מהגזע.  40של העץ במרחק של עד ענפי צמיחה ופרי בחובו 

בשנת המחקר הנוכחית התחלנו בבדיקה של הצרת הנוף דרך הסרת ענפים ממרכז העץ. תוצאות 

 ענפים לעץ בכל זן. 6 – 4ראשוניות מראות על יתרון להסרת 

 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 כרגע אין והמחקר ימשיך בשנים הבאות.



 

  3761תכנית מס'  

 לזנים וחלקות מחקר  –שם התכנית: ריבוי כנות לתפוח  במבנה הסגר במתתיהו 

 החוקר האחראי: שלומי כפיר, שרוליק דורון

  המטרה:

 ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילים לחלקת מבחן, ויצירת פרוטוקול ריבוי לשתלנים.

 מהלך המחקר

לריבוי כנות אשר הגיעו מיבוא. מטרת הריבוי הכנת שתילים לחלקות  תאנו ממשיכים בניסיונו

 מחקר כנות בתפוח. 

   .פעילות לפיצוח ריבוי  כנות ג'נבה המיועדות למחקר ולמגדלים ההיית 2020 -ב גם

לאור אי ההצלחה בריבוי בתעלות השרשה )שעם עזיבת נילי נעשה בלתי אפשרי( שינינו כיוון 

 .םלהשרשת ייחורי

נו בדר' בעינת שדות ממנהל המחקר לריבוי כנות קשות השרשה. העברנו חומר למשתלת בן נעזר

 דרור לניסויי השרשה אך בשני האתרים לא התקדמנו. 

: המשך פיתוח פרוטוקול השרשה בעזרת  ד"ר עינת שדות ומעבר לריבוי הייחורים 2020תכנית 

 טוקול(. במשתלת מי עמי )בשלבים אך לא עברנו את שלב פיצוח הפרו

ורכישת זכויות  2019תכנית זו קיבלה דחיפה עם ביקורו של מטפח כנות הג'נבה פרופ' רובינזון ביוני 

 ע"י משתלת חנני )יבוא שתילים בתרבית(. CG 41על כנת 

 

כנות ג'נבה  4-שתילים מ 200-כ 4/2020-בסיועה של דר' מרים זילברשטיין ממועצת הצמחים יובאו ב

 ותמהן חדשות נוספ 3-ש

 עפ"י המלצות פרופ' רובינזון לאחר ביקורו אצלנו.

שתילים אלו נמצאים בהסגר ועיקר המאמץ הוא בגידולן למצב שנוכל להרכיבן בסתיו כדי לנטוע 

 .2021חלקת מבחן בקיץ 

כנות אלו שוחררו בסוף אוגוסט מההסגר והועברו להסגר שבחוות מתיתיהו כשחלקן לא הגיע לעובי 

 בו לקראת נטיעת חלקת מחקר בקיץ הקרוב. הנדרש אך כולן הורכ

 

 : המלצות להמשך

. לגבי המשך תכנית זו יש לחשוב אם המאמץ בריבוי והשקעת הזמן יכולים לעמוד מול העובדה 1

שניתן ככל הנראה לקבל שתילי תרבית מכנות נבחרות ולעמוד עם מספר ואחידות שתילים נדרשים 

 במועד מתוכנן.

 .2021נטיעת חלקת ממחקר בקיץ  –. המשך הטיפול לעמידה ביעדי התכנית 2

 ( בטכנולוגיה זהה כביקורת לחלקת המבחן 106MM ,80 PI ,9Mכנות שבמסחר ) יש להכין* 

 

 3621תכנית מס' 

שם התכנית: הסבת בית רשת בחוות מתיתיהו לחלקת יסוד לחומר ריבוי שתלני 

 לענפי הנשירים. 



 שם החוקר: שלומי כפיר 

 שותפים: יובל עוגני, מרים זילברשטיין, שמעון אנטמן, ישראל דורון, גלית רדל.

 :רקע ותיאור הבעיה

 לשתלנים.  VFלענף הנשירים שני אתרים לאספקת חומר ריבוי 

מבנה הרשת הוותיק בחוות המטעים שיועד למינים/זנים של ע"פ נשירים דורשי צינון מופחת 

 בעיקר במיני גלעינייםומאוכלס 

מבנה רשת בחוות מתיתיהו שיועד למינים/זנים דורשי צינון רב ואוכלס ב ודובדבן, תפוח, מעט 

 אגסים וחבוש.  

מבנה הרשת הוותיק בחוות המטעים נמצא בסביבה של מטעים נגועי בוטריוספריה ולכן עמד להיות 

ביטול מרבית שולחנות הגלעיניים מוחלף במבנה מותאם לאיומי הסביבה אך תכנית זו קרסה עם 

 במועצת הצמחים.

השינויים בשולחנות הנשירים ויציאת מינים רבים מפעילות ארצית )שולחנות מגדלים( הוחלט לרכז 

הפעילות במבנה שבחוות מתיתיהו עם עיקר המינים/זנים שהוכנו למבנה החדש בחוות המטעים 

 )שבוטל(.

תכנית שמיועדת לשמר את מרבית זני הגלעיניים  צוות מדריכים ואנשי המו'פ שבתחום גיבש

הרלוונטיים באתר מוגן מסיכוני זיהום וירלי וזאת על חשבון היכולת לספק חומר בכמות נדרשת 

 לענף השתלנות.

בפועל ההסבה היא מ"חלקת אם" )עצי מקור למירב החומר הצימחי( ל"חלקת יסוד" מס' עצים לזן 

שינוי מערך הנטיעה בבית הרשת, הקטנת מספר עצים לזן  –לשמירת מקור נקי ולפיכך המשמעות 

 ואיכלוס מושכל.

בבית הרשת ניטעו כנות נקיות וההרכבה בוצעה במקום ע"מ לחסוך טעויות  –בשונה מהעבר 

 ועלויות.

זני גלעיניים  40 -יח'/כנה ביעוד של שמירת המקור, וכ 2כנות נשירים לפי  20 -נטענו כ 2020במחצית 

ל אספקת חומר ריבוי )יתכן ובהמשך נאלץ להפחית את מספר הפרטים לזן בשורות ואגס ביעוד ש

 אלו(. 

יח'/זן בכנת  3נטענו זני תפוח ששוחררו מהסגר השרותים להגה'צ והוספנו לכדי  2020לקראת סתיו 

MM106 VF   .שעליהן הורכב במקום הזן כנזכר להלן 

 

 : המטרה

 ענפי הפירות הנשירים בישראל. שמירת זנים נקיים לאורך זמן כמקור ל1

  לשתלנים ושמירת כנות המקור.  VF. אספקת חומר ריבוי בכמות מוגבלת מוגבל ברמת נקיון 2

 : המלצות להמשך

 המשך הטיפול באכלוס המבנה והשלמת מספר עצי מקור לזן לפי תכניות הענפים.

כתית ולהמשיך את ראוי לציין שענף הפירות במועצת הצמחים רואה לנכון לנקוט בגישה ממל

שמירת המינים שמרבית מגדליהם אינם רואים לנכון לשאת בעלויות של שמירת צרכים בסיסיים 

 לענף פירות פעיל.

המשך מימון אחזקת מערך האיקלום ושמירת החומר הצימחי בחוות מתיתיהו  –המשמעויות 

 לאורך שנים.



 

 0114/19-02-20מס' תכנית: 

 : פיתוח מערכת לאיתור מוקדים חמים של זבוב הפרות הים תיכוני נושא המחקר

 תפוחים והדברה מדויקת בהם בחלקות

 הרפז ומרים זילברשטיין -ליאורה שאלתיאלשם החוקרות האחראיות במו"פ צפון 

 מינהל המחקר החקלאי ליאור בלאנק, -שם החוקרת הראשי

 250-( הינו מזיק מרכזי במטעים התוקף תוקף למעלה מזבוב הפירות היפ תיכוני )זפי"ת הצגת הבעיה:

מינים של נשירים, הדרים וסובטרופיים. בשנים האחרונות הוצאו משימוש חומרי הדברה אורגנו 

זרחניים והלחימה בזפי"ת ונזקיו מתבצעת במסגרת הדברה משולבת הכוללת חומרי הדברה בעלי 

ם אגרוטכניים )בדגש על סניטציה מוקפדת( ופיזור רעילות נמוכה יותר, מתקני לכידה המונית, אמצעי

זכרים מעוקרים. כחלק אינטגרלי מהדברה משולבת, ובשל האפקטיביות הנמוכה יותר של חומרי 

ההדברה המותרים ועליית הסיכוי להיווצרות עמידות, עלתה חשיבות הניטור במטעים ככלי משמעותי 

ממגישי ההצעה, לראשונה, שאכן קיימת בקבלת החלטות. במחקר שפורסם לאחרונה הראו חלק 

אפשרות בנשירים לאתר מוקדים בתוך החלקה שנחשדו ע"י פקחים ומגדלים כ"מוקדים חמים" בהם 

נראתה עליה באוכלוסית הזפי"ת כבר בתחילת העונה, עוד בטרם נגרם נזק לפרות. במקביל, עליית 

  האוכלוסיה גם נמצאה בקורלציה טובה עם עליית הנגיעות בפרי.

קיימות מספר היפותזות שלא נבחנו עדיין בנשירים בארץ אשר עשויות להסביר את ההטרוגניות הזו 

עתי של הופעת הזבוב בקנה -בחלקה ובמחקר הנוכחי הן נבדקות  כדי לסייע  בהבנת הדפוס המרחבי

מידת מידה של תת החלקה ולהוביל  לאופטימיזציה של מיקום מלכודות הניטור בתוך החלקות עצמן, וב

 .האפשר לקדם הדברה ממוקדת רק בחלק מהחלקה כנגד הזפי"ת כפרקטיקה של חקלאות מדייקת

. בחינת היעילות של טיפול מכוון כנגד מוקדים חמים  )קירור מוקדים חמים( על 1מטרות המחקר:

.בחינת היכולת לזהות ולאמת מוקדים 2הנגיעות בכלל בחלקה וההשפעה על הנגיעות בשנים העוקבות.

. מציאת המאפיינים של מוקדים חמים 3ים באמצעים ספקטראליים )קרובים ורחוקים( חמ

 )מטבוליטיים משניים, כיסוי חופה, טמ"פ עלווה,לחות יחסית, רמות סוכר, מדדי צבע שונים(

נעשה  בכל החלקות דיגום של פירות,  2020בשנת  תיאור מקיף של הפעלת המחקר לתקופת הדו"ח:

לאנליזה של מינראלים במעבדה לשירות שדה בנווה יער  ולאנליזה של נדיפים  עלים וענפים שנשלחו

 ולמעבדתו של ד"ר איבדאח ולאנליזות צבע במעבדתה של  ד"ר יפית כהן בנווה יער. 

בנוסף נלקחו מדדי פרי  וסוכר בכל החלקות וכן צילומים טרמיים בעזרת רחפן של הנקודות החמות 

התוצאות מהשנה השניה חוזרות  :תוצאות)כאשר ניתן אישור מהצבא(. והקרות בחלקות בברעם ומלכיה 

הראשונה  ומצביעות על הבדלים בין המוקדים החמים לקרים בחישה, בנדיפים,   על אלו של השנה

בנקודות "החמות" אלו שהזבוב נפוץ בהן יותר נימצא שהטמפרטורה  במינרלים, בטמפרטורה ובקרינה. 

גבוהה יותר, רמת הסוכר נמוכה יותר, רמת החנקן גבוהה יותר וקימים גם  של העץ נמוכה יותר והלחות

הבדלים משמעותיים במינרלים אחרים. בנוסף, אחוז הפירות הנגועים במוקדים חמים ש"קוררו" נמוך 

 משמעותית לעומת עצי הביקורת. 



לסייע בגיבוש נראה כי המוקדים החמים נבדלים מהמוקדים הקרים. הבדלים אלו עשויים  -מסקנות

פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו תהליך פשוט, מהיר, אובייקטיבי וזול יותר לאיתור מוקדים כאלה 

 .ולהפחית את האטרקטיביות שלהם

 : יש תקציב לעוד שנה ואנו נמשיך לפעול לפי התוכנית. תכניות להמשך

 

 0031-02-21מס' תכנית:  

פיתוח פרוטוקול ליצור חלבון אלטרנטיבי לאדם ולהזנת דגים מגידול : שם התכנית

 על פסולת חקלאית באזור הגליל  Hermita illusenceזבוב החייל השחור 

 הרפז,  -ליאורה שאלתיאלשם החוקרת האחראית במו"פ 
 , 1, רון סיון4, אבי סלומון 3, אבשלום הורוביץ 2, רואי גוטמן 1שותפים: עדי יונס 

 
 שה"מ -4דגי דן; - 3מיגל; -2חי; -תל-1 

 
 76% -הדרישה העולמית לחלבון מן החי עולה בעשור האחרון ואף צפויה לעלות בכ הצגת הבעיה:

. לאור סוגיות סביבתיות, בריאותיות וסוגיות הקשורות לרווחת בע"ח, נשקלים 2050עד שנת 

חדשה  -גים אלטרנטיבה ישנהמקורות אלטרנטיביים לחלבון מין החי. בקשר זה, חרקים מייצ

להספקת חלבון הן כמקור חלבון להזנת בע"ח והן כמקור חלבון לצריכה ישירה ע"י האדם. דגים 

טורפים ממשפחת הסלמונידים כגון פורל וסלמון למשל, זקוקים לרמת חלבון גבוהה יחסית בכל 

הוא קמח דגים המופק שלבי הגידול, רובו ככולו חלבון מן החי. כיום המקור העיקרי לחלבון זה 

מתפיסת דגים בים. מקור זה הולך ומידלדל ומחירו עולה בהתמדה. חרקים הם מקור מצוין לחלבון 

בעל הרכב חומצות אמינו התואם את הדרישות התזונתיות של האדם ושל מגוון בע"ח וכן מקור 

 למרכיבי מזון חיוניים נוספים כמו ויטמינים ומינרלים. 

ת הפורלים בגליל היא העלות הגדולה של המזון המסחרי שמקור החלבון אחת הבעיות של תעשיי

בו מבוסס על קמח דגים ובמחקר קודם נימצא שהתפתחותם על קמח שמקורו מזבוב החייל השחור 

היתה זהה לזו שמקמח דגים . בגליל בהיותו איזור חקלאי, פרט לפסולת הדגים, מיוצרות כמויות 

 ,  עלות הטיפול המהווה בעיה כלכלית לחקלאים. גדולות של פסולת חקלאית צמחית

 

 

במקרים שפסולות אילו אינן מטופלות, הן מהוות בעיה חקלאית וסביבתית הנובעת מהפצת 

גידו"ל רימות זבוב החייל השחור על פסולות אלו יכול לפתור בעיה אזורית ולהוות מקור  .מזיקים

רנטיבי לאדם כבסיס לתעשיית הפודטק חלבון להזנת פורלים באיור ובעתיד מקור חלבון אלט

 המתוכננת באזור.

. אופטימיזציה של פרוטוקולים קיימים לגידול זח"ש ע"ג פסולות והתאמתם אמטרות המחקר: 

אופטימיזציה של תהליכי הפקת חלבון מהזח"ש בשלבי ב.לסוגי הפסולות השכיחות בגליל. 

 ג.ו בשלבי התפתחות והפקה שונים . התפתחות שונים ובדיקת תכולת חלבון והרכב חומצות אמינ



בחינת יעלות ד.בחינת יעלות הזנת פורלים כמודל לדגים טורפים במזון המכיל זח"ש כמקור חלבון. 

השימוש בקמח זח"ש כמקור חלבון יחידי להזנת מכרסמים )עכברים או חולדות(  המשמשים כחיית 

 י אדם. המודל מקובלת לבחינת מקורות חלבון אלטרנטיביים להזנת בנ

  1שנות בצוע: שנה 

חי, בחוות מתתיהו ובמשרד -המחקר מתבצע במקביל במיגל, בתל  -מיקוםמהלך המחקר:

 . החקלאות

.סקר פסולות חקלאיות בגליל ובגולן ובו בנינו טבלת מקדמים בעזרת מידע 1עד כה ביצענו: 

את ההרכבים התזונתיים, הכימיים  .  איפינו2ממדריכי הגידול ונתוני משרד החקלאות.; 

. בנינו "מחשבון הכנת תערובת הזנה" לרימות על 3והפיזיקאליים של הפסולות השכיחות ביותר; 

 סמך הרכבי הפסולות הזמינות. 

התחלנו בניסויים לבחינת פרוטוקולי הזנת הזח"ש על סמך נתוני הסקר ובעזרת המודל שהתקבל  

די גידול הרימות על הדיאטות השונות בקנה מידה קטן. בנינו במחקר הפרה למינרי ע"י בחינת מד

 מערכת להפרדת הרימות והפסולת בסוף תהליך ההזנה

 : תוצאות ומסקנות ביניים

יש בידינו כיום מאגר מידע ארצי ממנו ניתן להוציא מהם זירמי הפסולת האורגנית בכל עונה ע"פ 

סמך ערכן התזונתי של הפסולות ושכיחותן  שטחים וכמויות בשדה ובמפעלי יצור ובתי אריזה. על

החלטנו לבחון גידול זח"ש על דיאטות המותאמות לעונות השונות של תפוחים ופסולת תעשיית 

הבירה, אגסים ונקטרינות בקיץ ואבוקדו, ענבים וזיתים בסתיו. סידרה ראשונה ושניה של הניסויים 

להרכב חומצות שומן וחלבון של דיאטת הסתיימה, והנתונים על קצב ההתפתחות הרימות ואנליזה 

התפוחים ,האגסים וננקטרינות נותחו והאחרות בשלבי אנליזה. הקומפוסט הנותר גם הוא הועבר 

לאנליזות. פיתחנו אמצעי להפרדת הרימות מהפסולת בסוף התהליך. הניסויים של השנה הראשונה 

 בכתיבת הדו"ח למדען.של המחקר כמעט הסתימו ואנו עומדים בכל יעדי המחקר והתחלנו 

אנו נמשיך במחקר ע"פ התוכנית. בנוסף יצרנו קשר עם מספר חברות הקשורות : המלצות להמשך

לשרשרת הערך של הזח"ש, חברת פריזם, צמח תערובות, בראשית , טוף מרום גולן,, צמח בננות, 

ים הצעה אנטופוטק ושחר תשלובות ואנו בשלבי הגשת מאגד לרשות לחדשנות. בנוסף אנו מגיש

מוזמנת לטוף מרום גולן   לשימוש  בשאריות גידול הזח"ש למצעי הגידול. כמו כן נעשתה פניה 

 .מחממת הפודטק אל קבוצת המחקר ואנו מתחילים תהליכי חשיבה לפרויקטים משותפים

 

 0023/19-02-21מס' תכנית: 

בחינת יעילות משטרים שונים לבלבול עש תפוח ויעילות כלי ניטור  שם התכנית:

 כמדדי נזק.

 מו"פ צפון -רקפת שרון חוקר ראשי:

חוות מתתיהו, זאב  -מכון וולקני, יובל עוגני -אלי הררי חוקרים שותפים / נוספים:

 מו"פ צפון. -פרקש, אלמוג אברהם, מאור תומר



 רקע ותאור הבעיה: 

מפתח המאיים על יציבות הממשק הידידותי במטעי התפוח, דבר המחייב עש התפוח הוא מזיק 

 ,נקיטת אמצעים יעילים לניטור וזיהוי הופעתו במוקדים, עוד בטרם התפשט ברחבי המטע. כיום

מבוססת הדברת עש התפוח על שיטת בלבול הזכרים במרבית חלקות התפוח בצפון ויישום קוטלי 

מחקרים קודמים הראו כי הדברה יעילה של המזיק בדור  חרקים כימיים בדור הראשון. ממצאי

; 2017הראשון מגבילה מאוד את התפתחות האוכלוסייה בדורות הבאים בהמשך העונה )ראובני,

כמו כן, נמצא כי יישום הבלבול באופן אזורי, בשטחי גידול רציפים תורם  .(2016ראובני וחובריו, 

(. 2016; ראובני וחובריו, 2017לשמירה על רמה נמוכה של האוכלוסייה לאורך העונה )ראובני, 

 במקרים שבהם נצפתה עלייה באוכלוסיה במוקדים, ההמלצה היא לתגבר את ההדברה הכימית.

המגדלים על עליה של המזיק בחלקות המטופלות בשיטת בלבול לאחרונה מתגברות התלונות של 

הזכרים כנגד עש התפוח והתגברות הנזק בחלקות מבולבלות )יובל עוגני, סיכום סקר טלפוני, מידע 

מפקחים ומדריכים(. כתוצאה מהתגברות הנזק מיושמים בנוסף לטיפול הבלבול גם טיפולים 

לי מזיקים לאורך העונה )תוצאות סקר מקדים, שרון(. ריסוסים בקוט 14חוזרים רבים, לעיתים עד 

עלות הטיפולים גבוהה בעיקר לאור העובדה כי בשנים האחרונות מתח הרווחים בגידול זה נמוך. 

למרות ישום הבלבול והטיפולים הנוספים עדיין נמצאת נגיעות במועד הקטיף. חוסר ההצלחה 

בול אך יכול לנבוע גם מפחיתה ברגישות המזיק מיוחס על ידי המגדלים לפחיתה ביעילות שיטת הבל

לתכשירי ההדברה שנמצאה בעבר במחקרים של דר' חיים ראובני או כתוצאה מהוספת הזנים 

המאוחרים, כגון פינק לידי. כל אלה יחד עם השינויים האקלימיים בהם נשמרת טמפרטורת סף 

יל להתפתחות של דור נוסף מתאימה להתפתחות המזיק גם במהלך הסתיו והחורף, יכולים להוב

 תקשורת אישית(. -ו/או להקדמת מועד ההופעה של הבוגרים )יובל עוגני

קושי נוסף נובע מהעובדה כי לא ניתן לאתר את הגידול באוכלוסייה היות ומלכודות הניטור ללכידת 

 זכרים אינן יעילות כמדד לגודל האוכלוסיה תחת משטר בלבול ונדרשים כלי ניטור מותאמים. 

 מטרות התכנית: 

 לבחון את תחושת המגדלים כי קיימת עליה באוכלוסיה ובנזק מעש התפוח במטעי תפוח  .1
 לבחון את רגישות האוכלוסיה לתכשירי הדברה המיושמים כיום בתמיכה לשיטת הבלבול .2
 לבחון את השפעת שינויים בהנחיות הקיימות ליישום הבלבול על האוכלוסיה ו/או הנזק .3
 ת הזכרים תחת משטר של בלבול בחלקות מבולבלות לאורך שנים לבחון את התנהגו .4
לבחון את היעילות של פתיונות מזון בשילוב עם הפרומון בהשוואה למלכודות פרומון  .5

 וכמדד לרמת נזק.
 2021-2019: מועד תחילת וסיום המחקר

 : מחקרשלב המו"פ

 

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

סקר מקיף למיפוי הממשקים הנהוגים לטיפול בעש התפוח , התבצע 2019בשנת המחקר הראשונה, 

ולקביעת היקף ועוצמת הנזק בחלקות מבולבלות, הוקם גידול מעבדה של עש התפוח ונבחנה יעילות 

 פתיונות מזון בשילוב עם הפרומון בהשוואה למלכודות פרומון קיימות וכמדד לרמת נזק.

 : 2020בשנת המחקר הנוכחית, 



 תפוח במעבדה:גידול זחלי עש 

. תנאים אלו (27°C±1; RH ~50%; L:D 14:10h)הגידול מתבצע בחדרי גידול מווסתי אקלים 

מתאימים להתפתחות העש ומונעים כניסה לתרדמה. זחלים מוזנים על מזון סינטטי בצלחות פטרי, 

לקראת ההתגלמות מופרדים הזכרים מהנקבות ונכנסים עצמאית לחתיכת קרטון גלי לצורך 

התגלמות. הקרטון מועבר לקופסת הטלה מוחשכת בה מגיחים הזכרים והנקבות ומזדווגים. 

ופסת ההטלה עיגול חלול המכוסה בפראפילם עליו מטילות הנקבות. אחת ליומיים במכסה ק

נבדקים הפראפילמים לנוכחות ביצים, אם יש ביצים הפראפילם מועבר לצלחת פטרי עם מזון 

 סינטטי שישמש את הזחלים המגיחים וחוזר חלילה. 

מהשטח כדי למנוע  והגידול חוזק אחת לתקופה בזחלים המובאים F5במהלך השנה התחיל דור 

כתוצאה מעבודות מתמשכות של הקמת חדרי גידול חדשים למעבדה,  2020שונות מהשטח. בסתיו 

 נפגע הגידול והתמוטט. לאחר הקמת חדרי הגידול נוכל להתחיל שוב באיסוף ובנית הגידול.

  -השפעת שינויים בהנחיות הקיימות ליישום הבלבול על האוכלוסיה ו/או הנזק

מטעים: מרום  3(, נבחרו 2019הנוכחית, על פי ממצאי הסקר שנערך בעונה הקודמת ) בשנת המחקר

( עם היסטוריה של נגיעות גבוהה בעש 9(, יראון הרי גליל 6(, סאסא )הרי גליל 3גולן )צפון הגולן 

התפוח, המייצגים את הממשק המוצע בפרוטוקול הקיים )יישום נדיפיות על פי המלצות יצרן 

חלקות  3כנגד העש בדור ראשון וטיפולי הדברה בהתאם לניטור(. במטעים אלו סומנו  באביב, ריסוס

בעלות הרכב זנים דומה. בחלקה אחת יושם הטיפול על פי הפרוטקול הקיים, בחלקה שניה יושם 

מעל המינון המומלץ( של נדיפיות, בחלקה השלישית יושם הטיפול על פי  25%מינון גבוה )

אוגוסט לכיסוי פעילות העש בדורות -שך יושם הבלבול פעם נוספת ביוליהפרוטוקול הקיים ובהמ

 המאוחרים ובחורף. 

מלכודות פרומון  3כמדד ליעילות הפיזור של הפרומון לבלבול משמש מספר הזכרים הנלכדים ב 

 שהוצבו בכל חלקה ונבדקות כל שבוע. העדר זכרים במלכודות מצביע על יעילות פיזור טובה. 

מלכודות פתיון+פרומון שנמצאו כיעילות בשנת המחקר  3הבלבול משמשות  כמדד להצלחת

הקודמת לאיתור פרטים בחלקות תחת בלבול זכרים. נוכחות הפרטים נרשמת במלכודות כל שבוע. 

 במלכודות אלו יבדק מדגם מהנקבות שילכדו לנוכחות ספרמטופור לקביעת אחוז נקבות מזווגות. 

עצים בכל חלקה חגורות קרטון לאיסוף  30רה הוצבו על כמדד נוסף להצלחת ממשק ההדב

עצים בכל חלקה  10הזחלים/הגלמים אשר ניבדקו בכל דור. כמדד לנזק התבצע ניטור חודשי של 

פירות  100  -פירות מצמרת העץ. במועד הקטיף ניבדק מדגם של כ 30לנגיעות פירות. בכל עץ נבדקו 

 מכל חלקה לפני שליחתם לבית האריזה.

  -שות זחלים לתכשירי הדברה שוניםרגי

נערכה סידרת ניסויים עם תכשירים המוספים למזון הסינטטי המשמש לגידול הזחלים במעבדה 

מיקרוליטר מים למזון. השפעת התכשירים  100מיקרוליטר(. כביקורת מוספים  100 -)טיפול ישיר

קבוצות  9עד כה נבדקו  -ימים מבקיעה( 1-3נבדקה על שלבי התפתחות שונים: זחלים צעירים )

שילובים. כמו כן, נבדקה השפעת התכשירים על שלב הזחל לפני ההתגלמות )יצירת  3תכשירים כולל 



עד  -על שלב זה נבדקו רק תכשירי מגע ולא תכשירים המיועדים לפגיעה באמצעות הזנה -הפקעת( 

 מסקנות.תכשירים שונים. מתוכננת חזרה על ניסויים אלו לפני הסקת  9כה נבדקו 

  -התנהגות זכרים בנוכחות הפרומון הסינטטי ונקבות

ס"מ( ובתוכם כלוב רשת קטן  250X50כלובי רשת ) 3הניסוי נערך בבית רשת. בתוך בית רשת הוצבו 

(2X3  כל שלושה כלובים מהווים חזרה. בכל חזרה שלושה טיפולים: בכלוב הקטן הוצבו .)4ס"מ 

זכרים. נערך  3-4קטן ריק. לכל אחד מהכלובים הגדולים הוכנסו נקבות, או פרומון ניטור, או כלוב 

איתור מקור הפרומון, נחיתה, צורת  -מעקב בשעות הדימדומים במשך כשעה אחר התנהגות הזכרים

)מעופף או נייח( . מספר הזכרים שהיו רחוקים מהכלוב הקטן, קרובים )בשליש האחרון של  תנועה

דקות. עקב התמוטטות הגידול לא נוכל לחזור על  5-10רשם כל הכלוב גדול( או על הכלוב הקטן( נ

 ניסוי זה השנה.

 תוצאות: 

 גידול זחלי עש תפוח במעבדה:

והגידול חוזק אחת לתקופה בזחלים מהשטח כדי למנוע שונות  F5במהלך השנה התחיל דור 

נפגע  כתוצאה מעבודות מתמשכות של הקמת חדרי גידול חדשים למעבדה, 2020מהשטח. בסתיו 

 הגידול והתמוטט. לאחר הקמת חדרי הגידול נוכל להתחיל שוב באיסוף ובנית הגידול.

  -השפעת שינויים בהנחיות הקיימות ליישום הבלבול על האוכלוסיה ו/או הנזק

בשנה  בשנת המחקר הקודמת מצאנו שלהיסטוריה של החלקה השפעה על רמת האוכלוסיה

בחלקות עם היסטורית נגיעות גבוהה נמצאו יותר פרטים בפירות במהלך העונה ובמועד  -העוקבת

. כפי 7-30%(. רמת הנזק המצטברת מעש התפוח בחלקות הנגועות יכולה לנוע מ 1BAהקטיף )איור 

 , עיקר הנזק ונוכחות הזחלים נמצאה בפירות שנבדקו בצמרת העץ. 1Aשניתן לראות מאיור 

המחר הנוכחית נבדקו רק פירות בצמרת העץ. הנגיעות היתה תלוית חלקה ולא תלוית טיפול  בשנת

 (.1(. מצאנו כי קיימת נגיעות גבוהה יותר בשולי המטע )תמונה A2)איור 

בבדיקת הקרטונים שהוצבו סביב גזע העצים מצאנו שהזחלים יורדים להתגלם בגזע ביולי 

 אוקטובר.-ובספטמבר

לכודות הפתיון הראינו שניתן לקבוע את מועדי הופעת הבוגרים ומספר הדורות כמו כן, בעזרת מ

 (.2Bבמטעים תחת ממשק בלבול )איור 

 



 

( בבדיקות במהלך העונה בצמרת העץ, בחלקו A: מספר הפירות הנגועים בעש התפוח 1איור 
 ( במועד הקטיף.Bהתחתון ועל הקרקע 

 

( מספר הפירות הנגועים )ממוצע( A: 2איור 
 ( מספר הפרטים/מלכודת פתיון/יום בשלושת המטעים.Bבחלקות הטיפול בשלושת המטעים 

 

 

 : מספר הפירות הנגועים1תמונה 

)גודל העיגול מצביע על כמות( בשלושת  העונה.
 המטעים בספטמבר ואוקטובר.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  -רגישות זחלים לתכשירי הדברה שונים

תכשירים גנרים משמונה קבוצות ועוד  19בדיקת יעילות התכשירים נעשתה בשמונה ניסויים. נבדקו 
(. בתוך הקבוצות קיימת שונות גדולה ביעילות התכשירים הגנרים. 1קבוצות )טבלה  2שילובים של  3

 קיימת תלות גם בשלב הפנולוגי בו נמצא הזחל.  

 

 

  -טי ונקבותהתנהגות זכרים בנוכחות הפרומון הסינט

 20פעמים במשך  3זמן התעופה של הזכרים החל עם שקיעת השמש והמיקום של הזכרים נבדק 

דקות. הניסוי בנוי כבחירה בודדת )הגיע/לא הגיע לכלוב הקטן(. בשלוש מהחזרות הגיעו יותר זכרים 

ב עם לסביבת כלוב הנקבות מאשר לשני הכלובים האחרים ובחזרה אחת הגיעו יותר לסביבת הכלו

-70הפרומון. בכל מועדי הבדיקה הגיעו הכי הרבה זכרים )ממוצע( לסביבת הכלוב עם הנקבות )

-10מהזכרים ולסביבת כלוב בלי כלום הגיעו   30-50%(, לסביבת הכלוב עם הפרומון הגיעו 80%

 (.3מהזכרים שהוצבו בכלובים אלו )איור  30%

 

( שהגיע לסביבת הכלוב הקטן, בשלושת מועדי זכרים/כלוב גדול 4: אחוז הזכרים )מתוך 3איור 

 נקבות, עם פרומון סינטטי, ללא כלום.  4הדגימה, בשלושת הטיפולים: עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב התפתחותי מס ימים מריסוס מים וירוס זרחן אורגני ספינוזד פריתרואיד פריתרואיד וניאוניקוטיניים

זחלים בוגרים שהוצאו מפקעת 1 100 100 92 70 95 90

2 100 96 71 20 94 80

6 100 96 59 95 86 95

12 100 96 53 95 74 75

51 100 96 15 35 32 15

64 98 96 9 25 25 5

שלב התפתחותי מס ימים מריסוס מים בצילוס זרחן אורגני ספינוזד פריתרואיד פריתרואיד וניאוניקוטיניים נאוניקוטיניים ספינוזד ומג"ח מג"ח מג"ח ואחר

זחלים צעירים בני 1-3 ימים 1 100 100 0 100 42 33 100 42 100 17

2 100 100 0 25 18 0 67 33 83 17

7 79 33 0 0 3 0 0 0 67 0

14 63 0 0 0 0 0 0 25



 91-100-20תכנית מס' 

 בחינת כנות מרסנות לתפוח ואגס שם התכנית:

 שטרן חוקר ראשי: פרופ' רפי

 דורון חוקר שותף: ישראל

 

 רקע ותאור הבעיה

ובאגס הן גורם חשוב ביותר להשגת עץ מרוסן ופורה בעל פרי איכותי. לעץ קומפקטי הכנות בתפוח 

הכנה העיקרית בארץ  בתפוחקר גיזום וקטיף. ישכזה יתרון נוסף בהקטנת הוצאות הגידול, ובע

אלית כי י. הכנה  אינה איד70הינה כנה מקומית בשם חשבי שפותחה ע"י פרופ' רפי אסף בשנות ה 

המתפתח עליה דורש עבודת עיצוב רבה ויקרה, והשפעתה על פוריות ואיכות פרי היא  חזקה. העץ 

נחשבות לכנות  M9נמוכה בהשוואה לכנות המרסנות. הכנות האירופיות המרסנות, בעיקר 

כנה זו שמביאה לעץ משתמשים בהפוריות והטובות בעולם. מרבית יצרני התפוח בעולם המערבי 

ול. עם זאת, כנות אלו שמתאימות למזג אויר קריר, האופייני קומפקטי פורה עם פרי צבעוני וגד

 לאירופה ולארה"ב אינן מתאימות לתנאי ישראל החמה. 

בצורה פחות טובה מאשר בעולם הרחב, אבל בעזרת השרשה, שיפור הממשק הכנה מתנהגת  כאן

ית היתה הכנה העיקר באגסבישראל. שהונהג וגידול תחת רשת  אנו מעריכים כי ניתן לגדלה גם 

, שאמורה לרסן את הזן שמורכב עליה. בפועל הכנה סובלת מאוד מהטמפרטורות הגבוהות Aחבוש 

 ששוררות בישראל , וכתוצאה מכך הזנים שמורכבים עליה מתנוונים.

 

 ריסון עצי תפוח ואגס לשיפור יבולים וחיסכון בהוצאות גידול מטרת התכנית:

 

 2022-2017: מועד תחילת וסיום המחקר

 פיתוח :שלב המו"פ

 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה

נקיים מוירוס, מה שיאפשר  M9אנו בוחנים לראשונה טיפוסי  לאחרונהבמחקר חדש שהחל : תפוח

המחקר כולל את  בחוות מתתיהו. מבעבר לנו לקבל שתילים ועצים  טובים יותר ומטע טוב יותר

 , וכנות עם השרשת רוכב או ללא השרשתו. הזנים פינק ליידי וזהוב נקיים מוירוס

כמו כן  נבחנים  הזנים מתחת לרשת הצללה לעומת ביקורת ללא רשת. רשת  צל הפכה בשנים 

האחרונות לטכניקה נפוצה, מאחר ומאפשרת השגת תנאי גידול טובים יותר, בעיקר הגנה ממכות 

 שמש ומכות חום.

הוא ותר, ולכן תנאי הגידול טובים יותר, המבחן , בה שוררים תנאי אקלים קרירים יבחוות פיכמן

מ'  1  –זנים זהוב, פינק ליידי וגאלה, ללא רשת וללא  השרשת רוכב. צפיפות הנטיעה גבוהה על ה

מ' בין עצים. המבחן העיקרי יהיה בזן זהוב, אך  1.5בין העצים, בהשוואה לטיפולי ביקורת במרחק 

 פינק ליידי וסטרקינג. גם הזנים העיקריים במסחר: גאלה, נבחנים

קיימים היום רק שני זנים מסחריים, ספדונה וקוסציה, ועל שניהם מרחף איום קיומי.  באגס

רווחיות הענף הולכת וקטנה, ואם לא נביא למסחר זנים חדשים שיגדלו על כנות מתאימות, גידול 

 האגס ילך ויעלם. 



תביא לעץ קטן החדשים, כלומר לזנים לבחון כנה שתתאים  התחלנובדומה לתפוח, גם באגס 

לישראל כנות אגס  הבאנוומרוסן שיניב יבול גבוה של פרי גדול ואיכותי וללא סרוגיות. לאחרונה 

חדשות ומעניינות, שנותנות באירופה תוצאות טובות של עץ מרוסן עם יבול גבוה של פרי איכותי. 

טל, שהוא הזן המרכזי פ-הכנות החדשות הם אבטה שאנו בודקים כעת עלהזנים העיקריים 

 , ועוד מספר זנים בהיקף קטן יותר.באיטליה, וקונפרנס, שהוא הזן המרכזי בספרד

 תוצאות 

ההתרשמות הראשונית משתי החוות היא שהעצים מתפתחים לפי התכנית, כלומר כנה  תפוח:

חזקה ומושרשת מביאה לעץ גדול וחזק, בהשוואה לכנות המוחלשות שמביאות לעץ מרוסן כפי 

שאנו רוצים. תוצאות "טובות" של יבולים, גודל פרי, הקדמת ניבה, הפחתת סרוגיות וכדומה 

יתקבלו רק לאחר שהעצים יגיעו לגודל המתאים. בחוות מתתיהו הבחינה נעשית תחת רשת צל. 

 בחוות פיכמן הבחינה ללא רשת צל.

 התפתחות העצים בינתיים טובה, אך מוקדם מדי לראות משהו ברור. אגס:

 

 מסקנות ותכניות להמשך המחקר

אנו ואנו רק בראשית הדרך, ועדיין מוקדם להסיק מסקנות. עם זאת התפתחות העצים טובה, 

לדוגמה בתפוח סמוטי בחוות  .רואים הבדל בחוזק העצים, בהתאם לצפוי מהכנות הנבחנות

רואים באותו הצירוף זן  מתתיהו בולטת תרומת השרשת הרוכב לחיזוק הכנה, ואילו בחוות פיכמן

X  .כנה  ובאותה צפיפות נטיעה מגמה של החלשת העץ 

יבול ואיכות הפרי, אך במחקר כנות הוא ארוך טווח, והתוצאות אינן רק בחוזק העצים אלא בעיקר 

ואילך. בשנים הבאות נמשיך לעקוב אחר התפתחות  4לתוצאה זו נגיע כמובן רק בשנות הניבה מגיל 

 תקבלו.יולים שהעצים ואחר היב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3530מס' תכנית : 

 שנטועתופעת השם התוכנית: בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות ל

 החוקר האחראי: נבות גלפז

נטיעה בחלקות שנטוע היא בעיה מרכזית בענף התפוח בארץ, עקב העיכוב : רקע ותיאור הבעיה

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 

נות עמידות לשנטוע מניב תוצאות יפות. כיום נמצא משימוש. בגלעיניים, מאידך, שימוש בכ

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 

כנות חדשות שישלבו עמידות לשנטוע עם יבחנו לעמידות לשנטוע בתנאי הארץ, ישמשו לפיתוח 

 יכולת ריסון צימוח, ולפיתוח סמנים גנטיים לעמידות לשנטוע.

 2014-2024מועד התחלה ומועד סיום התוכנית: 

 

 מהלך המחקר ושיטות עבודה:

במעבדתו של דורון הולנד נעשו הכלאות בין טיפוסי חשבי שונים לזנים אירופאים  מכלואים:

(Northern SPY 227, MM 102, MM104, MM106 המכלואים, תוצרי ההכלאות, נשתלו .)

מהם, שהראו יכולת צימוח טובה בתנאים אלה לעומת האחרים, רובו  35-באדמות שנטוע, ו

ונשתלו בחזרות בנות שתי עצים. בנוסף, במכלואים אלה נבחנה הרמה של דרישות קור ועמידות 

טיחים ביותר בשקלול כל הפרמטרים הועברו לכנימת הדם. שתילים של ששת המכלואים המב

 לחוות מתתיהו לצורכי ריבוי.  2015ביוני 

של הגיעו לארץ ארבע כנות שפותחו בתוכנית טיפוח הכנות  2014באפריל  כנות מיובאות:

. כנות 116MM( והכנה האנגלית (G41, G202, G11 G935יורק  -אוניברסיטת קורנל, בג'נבה, ניו

באמצעות  בתחנת ההסגר בחוות מתתיהו הכנות רובומידות גבוהה לשנטוע. אלה נמצאו כבעלות ע

 הברכות קרקע.

 . 2016: חלקת הניסוי ניטעה בדצמבר הכנות המיובאות

 מק נטיעה: מעל ההרכבה. וע -( חלקת שנטוע1הטיפולים: 

 מק נטיעה: מתחת להרכבה. וע - ( חלקת שנטוע2                

 מק נטיעה: מעל ההרכבה. וע - מחזור ( חלקת3                

 מק נטיעה: מתחת להרכבה. וע - ( חלקת מחזור4                

שתילים לחזרה(. החלקה מתפתחת בצורה טובה.  3חזרות,  7שתילים מכל כנה ) 21בכל טיפול 

של כל השתילים. נתוני צימוח )גובה, היקף הגזע, ורמת כיסוי  0 וקוטר לאחר הנטיעה נמדד גובה

 .2018 -ו 2017נובמבר ב נאספוהעלווה( 

הן בחוות מתתיהו והן בחוות  ,ששת המכלואים רובו באמצעות הברכות אויר וקרקע מכלואים:

 , והועברו לעובדיה זיו, להרכבה של הזן "סמוטי". חלקת2017המטעים. השתילים נותקו בקיץ 

 . , בצמוד לחלקת הניסוי של הכנות המיובאות2018הניסוי ניטעה בפברואר 

 

 מק נטיעה: מעל ההרכבה. וע - ( חלקת שנטוע1הטיפולים: 

 מק נטיעה: מעל ההרכבה. וע - ( חלקת מחזור2                 



 .שתילים לחזרה( 3חזרות,  7שתילים מכל כנה ) 21בכל טיפול: 

. 2018-ו 2017החלקה נשתלה כמתוכנן, בשתי פעימות, בחורפים  :תוצאות ומסקנות ביניים

 השתילים מתפתחים היטב. 

 קוטר גזע, גובה, והערכה של רמת כיסוי העלווה.נמדדו נתוני צימוח בחלקה:  2018בספטמבר 

קוטר גזע במדידת האפס(.  - 2018השינוי בקוטר הגזע התקבל באופן הבא: )קוטר הגזע בספטמבר 

בחלקת המבחן נמצאה פגיעה משמעותית במדדי צימוח שונים בקרקע שנטוע, בהשוואה לקרקע 

הכנות הנבחנות הראו פוטנציאל לעמידות יחסית לתופעת  15מתוך  4הביקורת, בכל סוגי הכנות. 

. בכנות אלה נמצאה השפעה פחותה של קרקע השנטוע 41CG ,382NY-, וNY289 ,CG202השנטוע: 

 מדדו. על הפרמטרים שנ

נערכה המדידה השנתית של נתוני צימוח בחלקה: קוטר גזע, גובה, והערכה של  2019בספטמבר 

, נמצאה פגיעה בפרמטרים השונים בכנות 2019רמת כיסוי העלווה. בדומה למדידת ספטמבר 

 השונות בחלקת השנטוע, ביחס לחלקת הביקורת, אולם ניכרה מגמה של הפחתת נזקי השנטוע. 

שנים לאחר נטיעה, של הכנות שניטעו בשנים השונות( מרמזות  2-ו 3אשוניות שבידינו )התוצאות הר

, בהן NY382-, וCG202 ,MM104, NY67 ,109MMלפוטנציאל לעמידות למחלת השנטוע בכנות 

-ו 92%, 92%, 97%, 110%נמצאה השפעה פחותה של קרקע השנטוע, עם יחס שנטוע/ביקורת של 

, התוצאה 202CGיקף הגזע. עם זאת, ייתכן שבחלק מהכנות, למשל כנה , בהתאמה, של שינוי ה83%

 2020נובעת מחולשה של הכנה בקרקע הביקורת, ולא מעמידות יוצאת דופן למחלת השנטוע. בקיץ 

. בטבלה מוצג משקל הפרי הממוצע לעץ, 2017-נקטף, לראשונה בניסוי, היבול של העצים שנטעו ב

 הקרקע, בטיפולי השנטוע והמחזור.בכנות השונות, הרכבה מעל פני 

 

 

 

 יחס מחזור/שנטוע שנטוע מחזור כנה

4-13חשבי   22.8 9.3 2.4 

CG 11 23.5 6.8 3.5 

CG 202 29.3 15.4 1.9 

CG 41 19.4 12.2 1.6 

CG 935 29.8 14.6 2.0 

MM 104 20.5 10.8 1.9 

MM 109 18.0 9.2 2.0 

MM 111 14.1 5.5 2.6 

MM 116 17.2 4.8 3.6 
 

נראות כרגע המבטיחות ביותר, בזכות משקל פרי גבוה ביחס לכנת  202CG-ו CG935כנות 

, הן בטיפול המחזור, והן בטיפול השנטוע, כמו גם יחס מחזור/שנטוע נמוך 13-4הביקורת, חשבי 

 יחסית, המרמז לעמידות משופרת בפני תופעת השנטוע. 



 : עדיין אין.המלצות להמשך

 

 XXXמס' תכנית:

שיפור הפוריות והקטנת הסרוגיות באמצעות מימשק השקיה דישון   שם תכנית:

 מימשק ברנס –והזנה עלוותית 

 2019-2020דו"ח 

 דר' עמוס נאור חוקר אחראי:

 הדו"ח מוגש על ידי: עמוס נאור, ישראל דורון, עומר קריין וסולימן פרחאת

בתפוח. הבסיס למחקר הוא הצלחה  המחקר עוסק ביעד הגדלת הפוריות והקטנת הסרוגיותרקע: 

טון/דונם בזן גאלה. מימשק ההשקיה,  8של משפחת ברנס בשומרה לקבל יבולים עוקבים של 

הדישון וההזנה העלוותית שונה מהמקובל במטעי התפוח בגליל העליון ובגולן ומטרת המחקר היא 

 לבחון את מימשק ברנס. 

בעונה שאמורים למקסם את גל הצימוח  מימשק ברנס כולל תחילת השקיה ודישון מוקדמים

האביבי. ההשקיה לאורך כל העונה גבוהה משמעותית מהנעשה במטעי הגליל העליון והגולן וכך גם 

אחרי הקטיף הירידה במנת המים פחותה. המימשק כולל ריסוסי עלווה לקראת ההתעוררות בחנקת 

ברנס ריסוס אוריאה לשילוך בסתיו אשלגן שיש לו גם השפעות דישוניות. באותה צורה כולל מימשק 

שיש לו גם השלכות דישוניות. בצורה כללית ניתן לאמר שההשקיה, הדישון וההזנה במימשק ברנס 

"מפנקים" יותר ממטעי הגליל העליון והגולן. אנחנו משערים שייצור דורבנות חדשים גבוהה יותר 

ימשק אותו נבחן מופיע בטבלאות במימשק ברנס ואולי גם סרוגיות נמוכה יותר ברמת הדורבן. המ

 בניספח.

 .2019-והתחיל בפועל ב 2018הניסוי הוקם בספטמבר  תוצאות ודיון:

בוצע פיצול של מנות ההשקיה, הדישון וההזנה העלוותית. שני  2019-ב - 2019-ביצוע הניסוי ב

קרקעי מופיעים טיפולי ברנס קיבלו פרוטוקול זהה )טיפולי ההזנה מופיעים בנספח(. נתוני הדישון ה

. לאחר הקטיף הוחלט לדחות את הפיצול כיוון שהעצים לא הגיעו לגודל סופי והיה קיים 1בטבלה 

חשש שהבדלים ינבעו מהתפתחות העץ ולא מהתנהגות של עץ בוגר. בהמשך העונה אוחדו הטיפולים 

חרי בשלושת הטיפולים, לפי מימשק ברנס. הפסקת הפיצול לצורך הבאת כלל המטע לגודל מס

כשהסיכון הוא שתהיה  2019-נראית החלטה נכונה למרות השפעות לוואי אפשריות של הפיצול ב

 דחיה בהבדלים בין טיפולי ברנס לביקורת.

(. אכן 1מ"מ בטיפול המשקי )איור  8-מ"מ בטיפולי ברנס וכ 10-מנות ההשקיה היומיות בשיא היו כ

-והה. קריאות תא הלחץ בשיא העונה היו כהיו הבדלים אבל גם הטיפול המשקי קיבל מנת מים גב

(. גם כאן הטיפול המשקי לא היה בעקה. 1בטיפול המשקי )איור  9.5-בר בטיפולי ברנס וכ 8.5

ההשקיה התחילה מאוחר מהמתוכנן )סוף אפריל( בגלל בעיות טכניות ופיספסנו את דחיפת טיפולי 

 בטיפול המשקי. 788-בטיפולי ברנס ו 1100-ברנס. מנות ההשקיה העונתיות היו כ



 

את  ההשקיה התחילה באחור בגלל תקלות טכניות ופיספסנו 2020-גם ב – 2020-ביצוע הניסוי ב

מ"מ/יום. מנות המים העונתיות  8.5-הדחיפה המוקדמת של העצים. מנת ההשקיה בשיא הייתה כ

, בשני טיפולי ברנס ובטיפול המשקי, בהתאמה. טבלת ריסוסי העלווה 1155-ו 1164, 1141היו 

 על מנת לדחוף את הצימוח 2019-מופיעה בנספח. מנות ההשקיה בסתיו היו גבוהות מאלו שניתנו ב

 2019-: מנת מים יומית ממוצעת וקריאות תא לחץ בשלושת הטיפולים ב1 איור

  

 
 

 : כמות הדשן הקרקעי שניתנה בניסוי1טבלה 

 2019 2020 

 6.2 7.7 יחידות חנקן )ק"ג/דונם(

 16.2 14.3 יחידות אשלגן )ק"ג/דונם(

 

 

 2020-: מנת מים יומית ממוצעת ב2איור 

 

 

)הבדלים  2020-וגם ב 2019( היו דומים ב3היבולים בשלושת הטיפולים )איור  – 2019-2020-יבולים

היה הנמוך ביותר )אולי בגלל מנת המים הנמוכה יותר(.  2019-לא מובהקים( כשהיבול בביקורת ב

. היבול בטיפול 2020-טון/דונם ב 4.5-ל 2019-טון/דונם ב 4.25-היבולים בטיפולי ברנס עלו מ

 .2020-טון דונם ב 4.7-ל 2019-טון/דונם ב 3.8-הביקורת עלה מ



 2020-בכל עץ על תוספת היבול ב 2019הסרוגיות נבחנה כהשפעת יבול  – 2019-2020ניתוח סרוגיות 

ומספרים שליליים ההיפך.  2019-בהשוואה ל 2020-( מספרים חיוביים מיצגים עליה ביבול ב4)איור 

טון/דונם(. המשמעות היא  4.7) 2019-ק"ג/לעץ ב 28.1-נקודת החיתוך עם תוספת של אפס הייתה ב

ימני( וקבוצות  4טון/דונם תתחיל סרוגיות. חילקנו את העצים לקבוצות נפח עץ )איור  4.7-שמעבר ל

שמאלי(. נפח העץ חושב כגובה הנוף עד הצימוח החד שנתי מוכפל ברוחב העץ בניצב  4גובה )איור 

(. 5בין שני המדדים והמתאם בינהם גבוה מאוד )איור לקו השורה במקום הרחב ביותר. אין הבדל 

. תוספת 6הדבר נובע מכך שרוחב העץ מוכתב בגיזום. השפעת נפח העץ על הסרוגיות מוצגת באיור 

ירדה עם עלית נפח העץ למעט עליה קלה בנפח הרביעי בגודלו בהשוואה לשני הנפחים  2020-היבול ב

עץ גדול יותר תהיה סרוגיות גבוהה יותר וההסבר הוא הקטנים ממנו. כמובן שלא הגיוני שבנפח 

 תוספת הדורבנות הייתה פחותה. 2019-שהמטע בצמיחה ובעצים שהיו קרובים לגודל סופי ב

 2010-ו 2019: יבולים בשנים 3איור 

 

 

 

-מספר חיובי עליה ביבול, מספר שלילי ירידה ביבול ב – על הסרוגיות 2019: השפעת יבול 4איור 
 קבוצות גובה עץ )מטר( –קבוצות נפח עץ )קוב(, גרף שמאלי  –. גרף ימני 2020



 
 

  



 

 : הקשר בין גובה העץ לנפחו5איור 

 

 

 על תוספת היבול בין השנים. 2020-: הנפח הממוצע בקבוצות השונות והשפעת נפח העץ ב6איור 

 
 

 

 

  



 2019-2020נספח: טיפולי הזנה בשנים  

 

 תכנית טיפולי מימשק ברנס

 חורף

אין מניעה משימוש  -0.5%+אלזודף  4%במשק ברנס שמן לבן נוזלי  20-25.2טיפול התעוררות כמקובל       .1

 באורטל אין טיפול התעוררות –,ובעתיד  טיפול התעוררות הטוב שניתן.  0.5% ואלזודף 5%בדינו נוזלי 

 אם במסגרת הניסויים למציאת חומר להתעוררות נמצא חומר טוב יותר אין מניעה מלהשתמש בו.       .2

 130. נפח BB5  0.2%+  7.5%טיפול ריסוס עלווה  דשן בונוס  -לאחר טיפול התעוררות ולפני הנצה      .3

 ל'/ד'. 

 אביב 

. -14ש.פ+ 2שיא פריחה . טיפול  1ק"ג לד' טיפול מס ' 0.5טיפולים כ"א  2 –( XPטיפול ברזל )בוליקל       .1

 ק'/ד'  1-2ביצוע במנת מים טכנית . ב 

. 0.2%ראשית חנטה. ננו אבץ  1טיפולים  לפני פריחה,  2טיפולים  3מתחילים עם הנצה  –טיפולי אבץ       .2

 ). 10, ראשית חנטה )ש.פ. +green tip, greentip+7ויים: עית

 דילול כימי

 ל'/ד' 150, איזה נפח מסחרי באורטל 0.15%; חנטה בינונית 0.2% –: חנטה טובה 7-10ברוויס ש.פ. +       .3

 תחילת יוני לפי הגודל. –דילול ידני 

 השקיה

 –השקיה סמוך לגשם אחרון להמשיך רטיבות הגשם ק'ד/ד' בפולס. מתחילים  1.5 -השקיה בפולסים -מים

יוני עד , ק'/ד' 6-8מ"מ/יום ובלבד שלא יהיו עודפי מים; אחרי גשם מפסיקים לכמה ימים. במאי משקים  2

 .מ"מ/יום אחרי קטיף עד גשם ראשון 3, ליום מ"מ/ 8-10 -קטיף

 דישון 

ח"מ, יינתן  100. ריכוז עד 10.5אמון מומס במים  לסיים עד  יח'  בדשן גופרת 5חנקן  –עם התעוררות חנקן 

ללמוד המסה עם רעות מדשנים  -ק"ג לד' אשלגן כלורי בהמסה במים 35מדשנים  - אשלגן מ"מ השקיה. 50-ב

 .ח"מ 100ח"מ. מנת מים בהתאם לתוכנית שלך הריכוז  100ביוני, ריכוז  1לדעתי אפשר נוזלי. תחילת דישון 

 ימים. 7טיפול כל - 1%טיפולים נוספים קלניט  4  -0.3%טיפולים ראשונים  קלאון  3מ"מ   25מחנט  -סידן

 סתיו

ליטר לד'. המטרה בטיפול זה השרת עלים  130מ"מ גשם. נפח  50אחרי   5BB  0.25%+  7.5%רגילה  אוריאה

וסטרין או בוליקל טיפול סתווי דשון בברזל סק -ברזלוהקלה על כניסה לתרדמה והחדרת חנקן לפקעים. 

 אמצע אוקטובר. –ק"ג לד' למניעת כלורוזה באביב  1.0 -0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חישוב כמויות להזמנה וריסוס - 2019-ב תכנית טיפולי ריסוס משק אורטל לפי פרוטוקול ברנס

 10%ליטר+  360סה"כ נפח ריסוס בכל טיפול  -עצים 120 -ליטר לעץ . מס' עצים לטיפול  3=נפח ריסוס

לבדוק לקבל  -לבדוק עם ג'מיל כמה משתמש ולהשתתף בהזמנה שלו. קלניט -ליטר. חומרי דילול  400לביטחון=

   ליטר ממיכלי ענק של המשק. מזמינים במיכלים של חצי קוב או מדשנים וחומרים כימיים. 12

  

 תאריך ביצוע  ליטר תרסיס 400ב  כוזיר חומר עיתוי

  ק"ג  25שק=  1להזמין  ק"ג 30 7.50% בונוס 15.3

15.3 BB5 0.20% 0.8 19/3/2019 ליטר  1להזמין  ליטר 

 ליטר 0.8 0.20% ננו אבץ -הנצה 

 תחילת הנצה     

/3/2019 26 

 

 

ימים ננו  7הנצה + 

 אבץ
 ליטר 0.8 0.20% 

 3/4/2019  ורוד בודדיםפקע  

 5/5/19    ליטר 0.8 0.20% ננו אבץ 10ש.פ+

 28/4/19  ק"ג  1לקנות  ג' 320 0.08% דילאמיד 3ש.פ+

 2/5/19  ליטר  1לקונות  ליטר 0.8 0.20% ברוויס 7-10ש.פ+

 5/5/19  ליטר קלאון 4 ליטר 1.2 0.30% ננוביץ 10ש.פ+

 26/5/19    ליטר 1.2 0.30% קלאון 30ש.פ+

 2/6/19    ליטר 1.2 0.30% קלאון 37ש.פ+

 9/6/19    ליטר 1.2 0.30% קלאון 44ש.פ+

 17/6/19  ליטר 12 ליטר 4 1% קלניט 51ש.פ+

 24/6/19    ליטר 4 1% קלניט 58ש.פ+

 30/6/19    ליטר 4 1% קלניט 65ש.פ+

 סמ"ק 100 =0.025%  להוסיף טריטון
 300טיפולים  3ל 

   סמ"ק 

 7.50% אוריאה .15.10סתיו 

ק"ג  30ק"ג 

אוריאה רגילה + 

 סמ"ק 100  טריטון

24/11/19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חישוב כמויות להזמנה וריסוס -תכנית טיפולי ריסוס משק אורטל לפי פרוטוקול ברנס  2020

 10%ליטר+  360סה"כ נפח ריסוס בכל טיפול  -עצים 120 -ליטר לעץ . מס' עצים לטיפול  3=נפח ריסוס

לבדוק  -לבדוק עם ג'מיל כמה משתמש ולהשתתף בהזמנה שלו. קלניט -ליטר. חומרי דילול  400לביטחון=

  ליטר ממיכלי ענק של המשק. מזמינים במיכלים של חצי קוב או מדשנים וחומרים כימיים. 12לקבל 

   

 ריכוז חומר עיתוי
ליטר  400ב 

 תרסיס
 מצב פונולוגי

תאריך 

 ביצוע

 21.11.2019 שלכת ק"ג 30 7.50% אוריאה 21.11.2019

 4.3.2020 תרדמה ליטר0.8ק"ג+bb5 7.5%+0.2% 30בונוס+ 4.3.2020

 26.3.2020 תרדמה  ליטר 0.8 0.2% ננו אבץ 26.3.2020

 30.3.2020 תחילת הנצה  ליטר 0.8 0.20% ננו אבץ -הנצה 

ימים  7הנצה + 

 ננו אבץ
 ליטר 0.8 0.20% ננו אבץ

פקע ורוד  

 6.4.2020  בודדים

 19.4.2020  7שיא פריחה + גרם 400 0.1% דילאמיד 7ש.פ+

 גרם 500 0.125% ברוויס 11ש.פ+
שיא פריחה 

+11  30.4.2020 

 ליטר 0.8ק"ג+ 1 0.25% ריגאליס+ננוביץ 14ש.פ+
שיא פריחה 

+13  3.5.2020 

 12.5.2020  23ש.פ+ ליטר1.2 0.3% קלאון 23ש.פ+

 19.5.2020 30ש.פ+ ליטר 1.2 0.3% קלאון 30ש.פ+



 27.5.2020  38ש.פ+  ליטר 1.2 0.30% קלאון 38ש.פ+

 2.6.2020 44ש.פ+  ליטר4 1% קלניט 44ש.פ+

 13.6.2020  55ש.פ+ ליטר 4 1% קלניט    55ש.פ+

 21.6.2020 63ש.פ+ ליטר 4 1% קלניט 63ש.פ+

 7.50% אוריאה .15.10סתיו 

ק"ג  30ק"ג 

אוריאה רגילה + 

 סמ"ק 100  טריטון

30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגס                                                             

 

 0115/19-02-20תכנית מס': 

: פיתוח ממשק להתמודדות עם מחלות הנגרמות על ידי החיידק שם התכנית

קסיללה בעצי פרי וגפן בישראל. מיזם בהובלת פרופ דני שטיינברג ; בתוך המיזם 

 :איתור ווקטורים פוטנציאלים  5משימה מספר 

 מו"פ צפון -: רקפת שרוןחוקר ראשי

י; ליאת גידרון מנהל המחקר החקלא -: עינת צחורי פייןחוקרים שותפים / נוספים

 -רותים להגנת הצומח; מאור תומר, אלמוג אברהם, זאב פרקשיהש -ומירב מאור

 מו"פ צפון.

 רקע ותאור הבעיה: 

ידועות זה שנים רבות  (Xylella fastidiosa)מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה פסטידיוסה 

במגוון רחב של גידולים. ההפצה של המחלה מתבצעת באופן בלעדי על ידי ווקטורים חרקיים 

 מקבוצת הציקדות. 

לפיכך, על מנת שתתבצע הפצה של המחלה בישראל, בין אם בתוך מטעי השקד וביניהם ובין אם 

רכוש את גורם המחלה במעבר מגידול לגידול, מוכרח להימצא הווקטור המתאים המסוגל ל

ולהעבירה הלאה. בארה״ב זוהו בתנאים מבוקרים שישה מינים שונים של ציקדות מוצצות עצה 

 Draeculacephalaכווקטורים של המחלה, מתוכן שניים נפוצים ביותר בסביבת מטעי השקד והן: 

minerva ו-spumarius Philaenus הציקדה .D. minerva יר הוכחה בארה״ב כמסוגלת להעב



 P. spumarius -. ו(Cabrera La-Rosa et al. 2008; Daane et al. 2011) קסיללה מעצי שקד לגפן 

הוא הווקטור העיקרי של קסיללה בעצי זית בדרום איטליה, כך שבאופן תיאורטי גם ציקדה זו 

. למיטב ידיעתנו (Saponari et al. 2014)מסוגלת להעביר את החיידק משקד לזיתים וההיפך 

 קטורים אלו אינם מוכרים בישראל.וו

מעיקרי סקר מקיף ביותר של ספרות ואוספים  –הממצאים העיקריים של שנת המחקר הראשונה 

ושישה מינים של  Cicadidaeמיני ציקדות מהמשפחה  15לאומיים עולה כי בעבר דווחו בישראל 

וקטורים . חרקים אלה הינם הAphrophoridaeו  Cercopidaeציקדות רוק מהמשפחות 

הפוטנציאלים שאנו מצפים לאתר. במהלך השנה הראשונה נאספה בשלושה מטעי שקד נגועים 

 בקסיללה כמות גדולה של ציקדות, אך לא נמצאו מיני הוקטורים הפוטנציאלים. 

הנחת העבודה העיקרית העומדת בבסיס תוכנית העבודה שבכוונתנו לבצע בשנת המחקר השנייה 

לים קיימים באזור עמק החולה, אך על מנת להעלות את סיכויי ההצלחה היא שווקטורים פוטנציא

 לאיתורם יש צורך בשינוי  צורת הדגימה והרחבת טווח החיפוש.

 איתור וקטורים פוטנציאלים לקסיללה בישראל  מטרה:

 

 

רוק על צמחית בר באביב  ( איתור וזיהוי נימפות של ציקדות1 (:2020מטרות בשנת המחקר השניה )

איתור בוגרים של ציקדות ניזונות עצה על עצי שקד לא מרוססים בבר וצמחיה  2.2( 2בצפון הארץ.  

( איתור בוגרים של ציקדות ניזונות עצה בסביבת מטעי 3בסביבת המטעים בעמק החולה בקיץ. 

 ( קביעת נוכחות קסיללה בוקטורים פוטנציאלים.4השקד בסתיו. 

 2021-2019: לת וסיום המחקרמועד תחי

 : מחקרשלב המו"פ

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

באביב התבצעו חיפושים אחר נימפות של ציקדות רוק אחת לשבוע בשלושה אזורים: גליל, גולן, 

עמק החולה בשטחי בר, בגינות ובסביבת מטעי שקד. בנוסף, פורסמה בקשה ברשתות החברתיות 

 ציקדות רוק באזור הצפון.  במקומות בהם נמצאו נימפות: למידע מהציבור על נוכחות 

צמחים עליהם נמצאו נימפות הוצבו שקית רשת או כלוב גיחה ובתוכם מלכודת דבק  5-10על 

ללכידת הבוגרים המגיחים. מעקב אחר התפתחות הנימפות נערך פעמיים בשבוע ובמידת האפשר 

הגדרה מורפולוגית לליאת גידרון. לאחר נאספו הבוגרים מיד עם הופעתם. הבוגרים הועברו ל

 ההגדרה המורפולוגית נבדקים הבוגרים  מולקולרית לנוכחות קסיללה.

 הצמחים עליהם נמצאו הנימפות זוהו. 

ספטמבר( נערך איסוף חודשי משקדי בר שאינם מרוססים בעמק החולה והגליל -בקיץ )יוני

 -עשתה השוואה בין שאיבה לרשתותומצמחיה, בסביבת המטעים בעמק החולה. בשלב הראשון נ

שקדי  30בכל שבוע במהלך חודש יוני נדגמו שלוש פעמים העשביה בסביבת מטעי השקד הנגועים וב



הבר. בכל דגימה הושוותה שאיבה במשך דקה לניפנוף רשת במשך דקה. )מחקר שהשווה בין 

מצא כי השואב  (Purcell & Frazier, 1985)השיטות בארצות הברית לאיסוף וקטורים של קסיללה 

יעיל יותר מהרשתות גם במספר הפרטים וגם במגוון אך באירופה מועדפת השיטה של רשתות 

 לאיסוף(. צורת האיסוף שתניב מספר מינים ומגוון מינים רב יותר תאומץ להמשך האיסוף.

צים ע 10ספטמבר( נערך דיגום בשני הכלים. הדיגום נערך אחת לחודש מ-בשאר חודשי הקיץ )יולי

של שקד בר )פליט תרבות( בעמק החולה והגליל, ובאתרים של צמחיה בסביבת המטעים בעמק 

 החולה.

בסתיו נערך דיגום בשני הכלים באתרים בסביבת שלושת המטעים הנגועים בעמק החולה, בגד"ש 

סביבם ובגדות נחלים/תעלות הגובלים במטעים אלו. כמו כן נערך דיגום במקומות בהם מצאנו את 

 ימפות של הווקטורים הפוטנציאלים.הנ

 זיהוי מורפולוגי נערך במהלך כל שנת המחקר לפרטים שנמצאו.

בדיקה לנוכחות קסיללה מתבצעת בימים אלו לאחר הזיהוי המורפולוגי של הבוגרים לפרטים 

שימצאו כווקטורים פוטנציאלים. הבדיקה מתבצעת בעזרת פרימרים ספציפיים לפתוגן, ודגימות 

 ישמשו כביקורת חיובית. מאיטליה 

 

 תוצאות: 

נימפות של ציקדות רוק המהוות וקטורים פוטנציאלים לקסיללה נמצאו החל מאמצע פברואר ועד 

(. מדגם מהנימפות נאסף ולאחר ההגחה בשקיות הרשת 1תחילת יולי על צמחי בר שונים )איור 

mpictifrons i Mesoptyelusנאספו הבוגרים והוגדרו. הפרטים הבוגרים הוגדרו כ 

)Aphrophoridae(  ו(Cercopidae)Cercopis intermedia  .שנמצאו על דגניים 

ממשפחות  בקיץ, בשאיבות, הכאות ומלכודות דבק שהוצבו סביב מטעי השקד, נמצאו ציקדות

 שונות אך, לא נמצאו וקטורים פוטנציאלים.

בסתיו חזרנו למקומות בהם נמצאו נימפות של ציקדות רוק ובשאיבה ורשת נאספו בוגרים. מרבית 

הפרטים היו ממשפחות שאינן וקטורים פוטנציאלים אך, הבוגרים שנאספו בדרך נוף אלון הגליל  

שהפנה אותנו למקום זה(. הוקטורים הפוטנציאלים )תודה לאסף שדה  M. impictifronsהוגדרו כ 

 . (C. intermediaועל דגניים ) (M. impictifronsנמצאו בסתיו בסביבת עצים מחטניים )

 . PCRוקטורים פוטנציאלים אלו מהאביב ומהסתיו נבדקים לנוכחות קסיללה ב 

  

http://www.truehopperswp.com/public/families/aphrophoridae


 

לנימפות בודדות באביב, עד כה לא וקטורים פוטנציאלים נמצאים באזור הצפון אך, פרט מסקנות: 

נמצאו במטעי השקד הנגועים. נראה כי ההגעה למטעי השקד אקראית, דבר שיכול להסביר את קצב 

 ההדבקה האיטי של עצי השקד.

 עדיין אין -תוכניות להמשך המחקר: )המלצות החוקר להמשך(

 

 

 

 20-101-91 תכנית מס':

   עיצוב שיטות – 2020 אגס :שם התכנית

 שטרן : פרופ' רפיחוקר ראשי

 דורון : ישראלחוקר שותף

 

 רקע ותאור הבעיה: 

 הוא הפירות בשוק היחסית הצלחתו למרות. ישראל במדינת והחשוב המרכזי הזן הינו' ספדונה' האגס

 שערכנו ומסיורים בעבר שביצענו מניסיונות. קטן בפרי ובעיקר, בינונית פרי באיכות, סירוגי ביבול מתאפיין

 עבודה שנות עשר לאחר. העצים את לחזק יש גדול פרי עם גבוה יבול לקבל שכדי למדנו, עשור לפני בספרד

 נגרמות אלו תופעות. העץ בנפח לגידול שמביא, מדי חזק וגטטיבי צימוח עם עצים קיבלנו" הספרדית שיטה"ב

 כתוצאה. ההרכבה אזור מעל השרשתו לאחר המתקבל, העץ של הנמרץ הווגטטיבי הצימוח בשל בעיקר

 גם וכמובן, ובעיצוב בקשירה, בגיזום רבים עבודה ימי מושקעים, מדי גדול לעץ שמביא, העודף מהצימוח



  Erwinia amylovora החיידק להתקפת העץ של הרגישות להגברת הנמרץ הצימוח מביא בנוסף,. בקטיף

 . החירכון מחולל

 .קומפקטי ספדונה לעץ שיביאו חדשות, עיצוב שיטות פיתוח י"ע הגידול עלויות צמצום - מטרת התכנית

 2022-2011: מועד תחילת וסיום המחקר

 פיתוח :שלב המו"פ

 

ספדונה  -ניטעה חלקת אגס המורכבת משני הזנים המסחריים  2011בקיץ : מהלך המחקר ושיטות העבודה

כמפרה. נבחנות מספר שיטות עיצוב חדשות וצפופות יותר מהסטנדרט המקובל כיום  כזן עיקרי וקוסציה

 עצים/ד'( הנטוע כציר ומשמש כביקורת. שיטות העיצוב החדשות שנבחנות הן: 110) 4.5x2.0של 

 שיטה קלה לביצוע וזולה יחסית בהקמה –עצים/ד'(  190מ' ) 3.5x1.5 ציר .1

 כנ"ל אך צפופה הרבה יותר –עצים/ד'(  286מ' ) 3.5x1.0 ציר צפוף .2

3. V 3.5x0.5 ( '570מ  )'עלות הקמה גבוהה אך הפוטנציאל גבוה. –עצים/ד 

. כל כנה וכל BA-29כסטנדרט וכן כנת החבוש  Aכנות: חבוש  2בכל אחת מהשיטות, נבחנות עבור הספדונה 

ס"מ מעל פני הקרקע, בגובה הקרקע  10שיטת עיצוב נבחנות בשלושה עומקי נטיעה שונים )הרכבה בגובה 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע(.  10-ו

חזרות, מספר עצים משתנה בכל חזרה, בהתאם למרחקי הנטיעה.  4בלוקים באקראי,  –מבנה הניסוי 

ס"מ מתחת לקרקע  10בעומק נטיעה אחיד של  BA-29ת ]הקוסציה שמשמשת בעיקר להפריה ניטעה על כנ

 מ'[. 3.5x1או הציר הצפוף  3.5x1.5 –ובשיטת הציר 

 תוצאות: 

ככל שהצפיפות עולה העץ מרוסן יותר )היקף גזע קטן יותר(, והיבול הכללי ויבול  – צפיפות נטיעה .1

 הפרי הגדול גבוהים יותר.

בהרכבה "נמוכה" )מתחת לקרקע( יבול הפרי הגדול המצטבר גבוה יותר, ובעיקר  – עומק נטיעה .2

 (.BA29-)החלש יותר מ Aבחבוש 

 .BA29נתנה תוצאת יבול טובה יותר מכנת  Aכנת חבוש  – כנות .3

 

  מסקנות ותכניות להמשך המחקר: 

 המחקר מתקדם לפי התכנית. יש להמשיך ולעקוב אחר  היבול הרב שנתי.

 

 0004/18-30-14: תכניתמס'   

: פיתוח מערכת ראיה ממוחשבת לגילוי סימני מחלת החירכון הנגרמת שם התכנית

 במטעי האגס.

 רפי לינקר, מרי דפני ילין חוקרים:

 Erwinia( הינה מחלה הנגרמת על ידי חיידק גרם שלילי Fire Blightחירכון ) מבוא ותאור הבעיה:

amylovora דרך לעצים חודרים הפוגעת במספר צמחים המשתייכים למשפחת הוורדניים. החיידקים 

 .הצמחית ברקמה פצעים דרך בפריחה, או לפגוע ועלולים הדבורים ידי על ההאבקה בזמן הפרחים

נעשה  המחלה גילוי ויזואליים. בסימנים ומלווה העצים של פנולוגי במצב תלויה החירכון תמחל התפתחות



בתדירות מספקת,  מבוצעות אינן הניטור עצמם. בפועל, פעילויות החקלאים או הצומח הגנת פקחי בעזרת

 .במחלה יעילה בצורה לטפל החקלאים של ביכולת ישירות הפוגע דבר

 לייעל ניתן כי הינה המחקר היפותזת ,ויזואליים סימנים על מבוסס המחלה וגילוי מאחר: מטרת המחקר

 את אוטומטי באופן שתזהה ממוחשבת ראיה מערכת פיתוח ידי על החירכון נזקי ההתמודדות עם את

 את אוטומטי באופן שתזהה ממוחשבת ראיה מערכת בפיתוח מתמקד הפרויקט כך לשם .הסימנים אותם

  .ההדבקה בתהליך חשוב מקור שהיא סתוויתה הפריחה ואת השונים בשלביה סימני המחלה

 0202-2018צוע: ישנות ב

 ליצר מסד מנת על צילומים בשטח( i) :פעילויות של סוגים שלושה יםמשלב במחקר זה אנו: מהלך המחקר

 machineלומדת" ) מסוג "מכונה מודלים פיתוח ( iiiו ) תמונות,מוקדי החירכון ב של תיוג ( ii) ,הנתונים

learningבתמונות המחלה סימני את אוטומטי באופן לזהות ( כדי.  

 

של תפרחות נגועות  תמונות רבות -זיהוי נגיעות מוקדמת על תפרחות תוצאות השנתיים הראשונות: 

" היה גבוה מאוד בעקבות זיהוי של עלים נגועים על הקרקע. ניתוח false positiveנאספו,  אך שיעור ה "

 זיהוי לצורך -גזע זיהוי המחלה על העל מנת ליצר הפרדה ראשונית של הנוף מהקרקע.  2020 -בנוסף יעשה 

אזור  את מזהה ראשון מודל בה ,שלבית דו גישה בפיתוח נקטנו בעצים צעירים, הגזע על המחלה סימני

 תמיד הראשון כי המודל התוצאות הראו .הגזעעל  המחלה סימני את מזהה נוסף ומודל בתמונה הגזע

 -כ רק נכונה בצורה מסווג השני המודל .כגזע אחרים אזורים גם לפעמים מסווג אך הגזע אזור את מזהה

הנגעים,  ומגוון התמונות מורכבות התוצאות. בשל את לשפר מנת על ודרושים שיפורים הגזע משטח  70%

 גישה תחנויפ נגועים ענפים לזהות מנת על .בפרויקט ביותר המאתגרת ספק המשימה ללא הינה זו משימה

 מכונה י"ע ל"הנ האזורים וסיווג צבע מבוסס על פילטר בעזרת עניין אזורי בידוד על מבוססת שלבית דו

 סווגה המכונה כ"עניין. סה אזורי  10000-מ יותר זוהו בהן תמונות 300 -מ יותר על נבדקו לומדת. המודלים

 מעט שינינובשנת המחקר השנייה,  -זיהוי פריחה סתווית  .העניין מאזורי 80% -מ יותר )נגוע לא/נגוע(נכון 

 צבע סמך על עניין( אזורי גילוי(ראשוני  תפרחות נגועות: סינון של זיהוי לזו דומה גישה ויישמנו הגישה את

 -כ כ"בסה הכוללות תמונות של סדרות שתי על נבדקה זו גישה .לומדת מכונה י"ע האזורים אותם וסיווג

 .בתמונות מהתפרחות 80% כ בצורה נכונה זיהתה תמונות. המכונה 250

מכיוון שבשנה  -זיהוי כיבים פעילים על ידי צילום הפרשות אוז  לשנה השלישית של המחקר: תוכנית

הראשונה ראינו כי הפרשות האוז מוגבלות, ולא הצלחנו להשיג מספיק תמונות ליצירת מאגר נתונים 

רות דרך נוספת לזהות מוקד פעיל של המחלה לפני התעור. ללימוד מכונה, הניסיון לזיהוי אוז לא ימשך

יחד עם זאת, עצים . עיין מיומנת, וקילוף קליפת העצים על מנת לזהות גוון שונה של הגזע תמחייב ,העץ

נגועים מתעוררים לעיתים מוקדם יותר או באופן לא אחיד. במטרה לזהות נגיעות מוקדמת עד כמה 

ות אך לא נראו כיבים קטגוריות: עצים עם כיבים פעילים, עצים בהם יש נגיע 3שאפשר, נבחרו עצים על פי 

ם בשבוע במהלך יפעילים, ועצים בריאים. בכל עץ סומנו ענפים משני צדדים שונים. העצים צולמו פעמי

ככל שהמטע מתבגר  -זיהוי המחלה על הגזע עצים )כל עץ מהווה חזרה(. 10בכל קטגוריה סומנו הפריחה. 

זיהוי א נמשיך עם חלק זה של המחקר. ל ,קשה להבחין באזורים נגועים מחירכון על גבי הגזע. על כן

לימוד מכונה נוסף יתבצע על מנת לקבל זיהוי טוב יותר והפרדה מרחבית של הפרדת הנוף  -מחלה בנוף 

 מהקרקע.  

בשל הקורונה, ניתוחי התמונות של השנה השלישית לא בוצעו, ועדין לא נערך סיכום : המלצות להמשך

 מסודר של המחקר. 

 



 0007/18-35-21: מס' תכנית

, ובחינת תכשירים נוספים : בחינת עמידות חיידקי חירכון  לסטרנרשם התכנית

 להתמודדות עם המחלה

  .ג'ורנו-אפריאט, כרמית סופר ארד, וליבנת מרי דפני ילין: החוקרות

( Erwinia amylovoraההתמודדות עם מחלת החירכון )נגרמת על ידי החיידק  מבוא ותאור הבעיה:

(. במשך השנים Oxolinic Acidסטרנר )ח"פ  -בישראל התבססה שנים רבות על השימוש בתכשיר יחיד 

הנגרמת כתוצאה ממוטציה אקראית  - איכותיתהתפתחו תבדידים שפיתחו עמידות מונוגנית )עמידות 

מוטציה . עמידות זו נוצרת באקראיות בעקבות ח"מ 50 -בריכוזים גבוהים מבגן יחיד( לתכשיר סטרנר 

בגן יחיד. חיידקים המכילים עמידות זו מתרבים בעקבות שימוש תכוף בתכשיר, אך בשל כושר תחרות 

(fitness נמוך יחסית והעדר שימוש נוסף בתכשיר, הם נעלמים בעונה העוקבת. בנוסף לעמידות )

ציות במספר הנגרמת כתוצאה ממוט  - כמותיתהאיכותית, ישנה התפתחות של עמידות פוליגנית )עמידות 

ועד  1998גנים(. דר' שולה מנוליס ופרופ' דני שטינברג בדקו את אוכלוסיית חיידקי החירכון בין השנים 

(. זהו ח"מ 5, וראו שבמשך השנים עולה שיעור התבדידים הגדלים על ריכוזים נמוכים של סטרנר )2014

ים תבדידים שפיתחו עמידות שינוי איטי ומתמשך, המתרחש במספר חלקות במקביל. בחלקות בהם נפוצ

 2010ניתן להמשיך ולהשתמש בתכשיר סטרנר, אך מידת יעילותו יורדת עם השנים. משנת  -כמותית 

הומלץ לשלב את תכשיר הסטרנר  2014 שנת, והחל מ0.2% -ל 0.15 -הומלץ להעלות את ריכוז סטרנר מ

 ת כנגד התכשיר סטרנר.עם תכשירי נחושת, במטרה לעכב את תהליך התפתחות העמידות הכמותי

(  את רמת העמידות i)הינה שיפור  מערך ההדברה כנגד חירכון. לצורך כך בחנו:  המחקר הכלליתמטרת 

( תכשירים נוספים להתמודדות עם המחלה ii, )לאחר שילוב נחושת במערך ההדברה של תבדידי חירכון

( שימוש בממשק מופחת iii) -טנט, וופיתוח תכשיר חדשני המבוסס על אנזימים הנמצא בתהליכי הוצאת פ

 ריסוסים. 

 2020-2017 צוע:ישנות ב

 

 

 :ותוצאות מהלך המחקר

בידוד . 2017-2020ענפים נגועים מעצי אגס נאספו מחלקות אגס שונות ( בחינת רמות העמידות: 1

 -ל עמידותמרקמת הגבול בין רקמה נגועה לרקמה בריאה, על גבי מצע מזון סלקטיבי.  התבצע םהחיידקי

Oxolinic Acid (OA סטרנר, חומר מסחרי)ח"מ  5 -החל מ נבחנה בריכוזים שונים של החומר , חברת אגן

עמידות לריכוזים ( תבדידים בעלי i) - רמת העמידות חולקה על ידינו לשתי קבוצות. ח"מ 200 -ועד ל

 (. ח"מ 5כים )מעל נמו( תבדידים בעלי עמידות לריכוזים ii) ( אוח"מ 50מעל ) OA גבוהים של

מהתבדידים עמידים,  %20.7 2017 -בנמצאו  OAשל  הגבוהיםריכוזים ל םבעמידות החיידקי -תוצאות 

בלבד. תוצאות אלו מעידות על כך שהתכשיר  5%עד  0נמצאה רמת עמידות של  2020עד  2018 שניםבו

בטוח לשימוש גם בעונה הבאה, והעמידות הספורדית שנראתה מקורה במוטציות אקראיות בגנום 

 .םהחיידקי

, OAשל  נמוכיםמתבדידים מתפתחים על ריכוזים  %100-95בהם ראינו כי  2014-2010ניגוד לשנים ב

 27.8% -מגמה מתמשכת של ירידה בריכוז התבדידים העמידים עד ל הנראת 2017-2020דות בשנים בעמי

. מגמה זו מעידה על עליה ביעילות התכשיר, כפי הנראה בשל כניסת תכשירי הנחושת לסל 2020ב  בלבד

ירידה בלחץ הסלקציה כלפי התבדידים  -התכשירים, הפחתה בשימוש בתכשיר סטרנר, וכתוצאה מכך 

 העמידים. 



 

 חיפוש אחר תכשירים מסחריים חדשים להתמודדות עם המחלה, ובחינת ממשק מופחת ריסוסים:( 2

נערך ניסוי תכשירים באפיק בשני הזנים, ספדונה וקוסטיה. הניסוי התבצע בארבע חזרות כאשר  2020 -ב

 fosethylאליאט )יישומים:  4 -הנגיעות נבחנה על שני עצים מרכזיים לטיפול. הטיפולים שנבדקו ב

aluminium 0.3%( בריכוז של ,LMA (potassium aluminium sulfate בריכוז של )הרקולס 2% ,

(Copper oxychloride + Potassium phosphite בריכוז של )0.4%( טימורקס גולד ,tea tree oil בריכוז )

ופחת של ריסוסים רק על פי לבד או באלטרנציה עם נחושתן. בנוסף נבחנה היכולת ליישום מ 0.25%של 

, בהתרעות 0.1%ריסוס נחושתן ( 2, או 0.1%ריסוס נחושתן ( 1יישומים(:  3מערכת תומכת החלטה )סה"כ 

 )בקוסטיה שולב פעמים(.  0.2%בריכוז של  סטרנר שולבבשיא פריחה כאשר שעות,  5להכנס תוך  'ג

ר הועברה לידיעת החברות. פרט לכך ושל אליאט נצפתה פיטוטוקסיות, אש LMAבטיפול של  -תוצאות 

תפרחות נגועות לעץ בלבד, ובביקורות שאינן מטופלות לא היתה  0-2.8הנגיעות בחלקה הייתה נמוכה עם 

כלל נגיעות. כתוצאה מכך לא ניתן ללמוד על יעילות התכשירים, ויש לחזור על הניסוי שנה נוספת. לא 

 חושתן.  התקבל יותר חספוס בפירות אשר היו מטופלים בנ

תפרחות מנותקות בחדרי  בבחינה על( פיתוח תכשיר חדש מבוסס על אנזימים כנגד מחלת החירכון: 3

גידול, וכן בהדבקות מכוונות במטע, נראה כי תכשיר מבוסס על אנזים ועטוף בננוקפסולה )פותח על ידי 

א(, יעיל במידה דומה אוניברסיטת ת" אברמוביץ,-ד"ר ליהי אדלרו ג'ורנו, מיג"ל-ד"ר ליבנת אפריאט

 לתכשיר סטרנר.

 Oxolinicות התבדידים שגדלו על ריכוזים נמוכים שלחשכי 2014-2010בשנים  :המלצות להמשךסיכום ו

Acid  מה שהשפיע כפי הנראה באופן משמעותי על יעילותו של התכשיר סטרנר. 95-100%עמדה על .

אלו ירדה באופן משמעותי. אנו מיחסים ירידה  לשמחתנו, ניתן לראות באופן בולט כי העמידות בריכוזים

זו לכניסת השימוש בתכשירי נחושת. נראה כי עמידות לריכוזים גבוהים משתנה בין השנים, כפי שהיה 

, ונגיעות שהופיע בחלקות מסוימות עשויה להעלם בשנה 20%עולה על  ואינ ה. יחד עם זאת שיעור2014עד 

  העוקבת, בשימוש מבוקר של סטרנר.

.  0.15%יש לחזור על ניסוי התכשירים, ואף לבחון אפשרות של הורדת הריכוז סטרנר חזרה ל  2021 -ב

נוכל לקדם אותו מבחינה  2021 -התכשיר החדש במבוסס על אנזימים, אכן נראה מבטיח, ומקווים שב

 מסחרית.

 

 

 שקד                                                                

 

         
 0030-02-21 מס' תכנית:

שיפור התמודדות עם מזיקים במטעי השקד, בדגש על עש החרוב,  שם התכנית:

 באמצעים אגרוטכניים והדברה ידידותית ממוקדת.

 מו"פ צפון -: רקפת שרוןחוקר ראשי

מיגל, זאב פרקש, מאור תומר ואלמוג אברהם  -: אסף חןחוקרים שותפים / נוספים

 מו"פ צפון -

 רקע ותאור הבעיה: 



מטעי שקד מהוים את אחד הגידולים הרווחיים באזור עמק החולה. שטח המטעים בעמק החולה  

דונם ומתוכננות נטיעות נוספות. מטעי השקד צורכים מעט מים יחסית למטעים  4500כיום הוא 

( ורק מעט טון 6000קו"ב/דונם/שנה(. ברמה הארצית, מרבית היבול מיועד לשוק המקומי )כ  600)כ

תקשורת אישית(. שוק היצוא יכול להגדיל את הרוחיות ואת  -טון( ליצוא )אמיר מעגן 500)

התרחבות הענף אך אחת המגבלות העיקריות הינה ההתמודדות עם מגוון מזיקים בשיטות הדברה 

שאינן מתאימות לענף מוטה יצוא. גידולים המיועדים ליצוא מתמודדים עם שוק הדורש מעבר 

 ים ידידותיים ופיתוח ממשק הדברה מופחת רעלים. לחומר

( ועלויות 2015גם בשוק המקומי המגבלה של מיעוט תכשירים מורשים כנגד מזיקים )בירגר וחנוך, 

הטיפול מקטינים את הרווח הפוטנציאלי של הגידול. במרבית מטעי השקד נוקטים בשיטה מונעת 

ומפרי איזון מקבוצת הזרחנים האורגנים להדברת מזיקי המפתח בעזרת תכשירים רחבי טווח 

והיפיריטרואידים. לאחרונה נאסרו לשימוש חלק מהזרחנים האורגנים ונוצר פער בין פעולות 

 ההדברה לבין ההצלחות. 

המעבר לממשק מופחת הדברה מחייב התמודדות מושכלת עם מגוון המזיקים הקיים בשקד וגורם 

סלקטיבים כנגד מזיקים אחרים. בשנים האחרונות לעלית מזיקים שנפגעו בעבר מטיפולים לא 

פותחו מספר אסטרטגיות להתמודדות עם המזיקים התואמות את דרישות השוק כגון שימוש 

א ו 2016בפרומונים ותכשירים ידידותיים לסביבה וכלים ממשקיים כגון סניטציה )ראובני וחובריו 

המעבר לממשק הדברה משולבת מיקר את (. היישום של שיטות אלו ו2015ב; ראובני וחובריו 2016

העלויות. להוזלת והנגשה של שיטות אלו למגדל נדרש יישום מדויק בזמן ובמרחב. כדי להשיג מטרה 

 Zarco-Tejada)זו ניתן להשתמש בניטור מושכל ע"י שימוש ברחפן לצילום המטע ברזולוציה גבוהה 

et al. 2014, Díaz-Varela et al. 2015, Guerra-Hernández et al. 2016) . 

 

 

בעזרת כלים אלו ניתן יהיה לזהות בשלב הראשון אזורים עם עצים בהם נדרש מאמץ סניטציה 

זיקים ולתזמן את מוגבר, לאתר בתחילת העונה עצים בהם נותרו שקדים שחורים כמקור למ

המאמץ ההדברתי לשלב הפנולוגי של הפרי )פתיחת שומר( הרגיש לנזקי עשים ברמת מקטעים 

 בחלקה או מיקום בעץ )חלק עליון או תחתון(.

  מטרות התכנית:

 ההדברה  סתוית וסניטציה מתקנת בתחילת העונה לשיפור סניטציה תרומה משולבת של ( בחינת 1

( בחינת נקודת הזמן המתאימה ביותר לטיפול בעש 2השקד  וצרעתמעש החרוב  הנזק  והפחתת

 רקע על החרוב עש להדברת ידידותיים )בררניים( תכשירים  יעילות ( בחינת 3החרוב במטע 

ניטור )מיקום הדגימה במטע ובעץ, שימוש ברחפן או  ( בחינת כלי 4 האוכלוסייה  ברמת ההפחתה

דלת יעילות והפחתת עלויות של טיפוליי ההדברה כנגד כלים אחרים למיפוי מוקדים( כאמצעי להג

 עש החרוב.

,  ArcGISבחירת חלקות הניסוי, מיפוי החלקות באמצעות  מטרות בשנת המחקר הראשונה: א.

ויישום אמצעים אגרוטכניים )סניטציה סתווית וסניטציה מתקנת בתחילת העונה העוקבת(, ב. 

ראית פתיחת השומר ומעקב חודשי אחר אוכלוסיית מיפוי בזמן ובמרחב של אחוז השקדים בהם נ

 עש החרוב. 

 2021-2019: מועד תחילת וסיום המחקר



 : מחקרשלב המו"פ

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

 בשנת המחקר הראשונה: 

 3המטע חולק לשלושה בלוקים ) .ArcGISנבחרו במטע מלכיה חלקות שקד ומופו באמצעות 

טיפולים:  טיפול משקי, הדברה ידידותית, הדברה עם בלבול, סינטציה סתוית  5חזרות(, בכל חזרה 

בוצעה סניטציה מתקנת.   2020בוצעה סניטציה, ובסוף ינואר  2019וסניטציה מתקנת.  בסתיו 

(, ניטור פרי אחת לשבועיים מלכודת עש חרוב ועש המשמש בכל חזרה בכל טיפול )נבדקות כל שבוע

 עצים(, מעקב אחר פתיחת שומר ברחפן ומהקרקע. X 3פירות מהצמרת/עץ 5)

מיפוי בזמן ובמרחב של אחוז השקדים בהם נראית פתיחת השומר ומעקב חודשי אחר אוכלוסית 

 מלכודת עש חרוב ועש המשמש הוצבו בכל חזרה בכל טיפול והן נבדקות כל שבוע.  עש החרוב:

ת העונה עד פתיחת שומר נאספו דגימות פרי משנה קודמת משלושה עצים בכל חלקת טיפול. בתחיל

פירות משלושה עצים בכל  10נאספים כל שבועיים  -לדגימת אוכלוסית עש החרוב בשקדים מהעונה

טיפול בכל חזרה. בכל דגימה נרשמים מספר הביצים החיוניות, זחלים חיים, גלמים וגלימות של עש 

 וכחות צרעת השקד ונוכחות עש המשמש. החרוב, נ

פירות בכל חלקת טיפול לקביעת  100כאשר השקדים במטע יגיעו לגודל סופי, יבדקו בכל שבועיים 

אחוז השקדים בהם נראית פתיחת שומר. במקביל נערך מעקב אחר פתיחת שומר ברחפן והנתונים 

 מעובדים במעבדתו של אסף חן.

 

 תוצאות: 

מת נצפתה מגמה של פחות פרטים של עש החרוב בטיפולי הסניטציה אך בשקדים מהעונה הקוד

 (. בשקדים אלו לא נמצאו פרטים של עש המשמש כלל. 1הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית )איור 

( ובניטור 2בבדיקות העונה הנוכחית לא נמצאו זחלים של עש החרוב  במלכודות הפרמון )איור 

דורות במלכודות  3-4. בעש המשמש נצפו החל מסוף מרץ הפירות על העצים נמצא נזק מועט

הפרומון. החל מאפריל נמצאו זחלים של עש המשמש בעיקר בשומר של השקדים מהעונה הנוכחית. 

לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים בנוכחות עש המשמש אך, נראית מגמה של נזק נמוך יותר 

 (. 3בטיפולי הסניטציה )איור 

זחלים של עש המשמש בכלל  42( ו 2%זחלים של עש החרוב ) 26או בסך הכל במועד הניעור נמצ

אם כי, נראית מגמה של  (. לא נמצא הבדל מובהק בנוכחות עש החרוב בין הטיפולים3%החלקה )

נזק נמוך יותר בממשק הידידותי לעומת הממשק המשקי עם ובלי סניטציה. נוכחות עש המשמש 

 (. 1נמוכה ביותר )טבלה בטיפול הסניטציה המתקנת היתה ה

( והנזק 6%למרות העדר זחלים של עש המשמש ונוכחות נמוכה של זחלי עש המשמש, הנזק לגלעין )

( היו גבוהים. ברמת הנזק לגלעין לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים אך, רמת הנזק 12%לשומר )

זחלים של עש  בשומר בטיפול הסניטציה המתקנת היתה הנמוכה ביותר. למרות שלא נמצאו

המשמש בשקדים מהעונה הקודמת, מאחר ועש המשמש נמצא בעיקר בשומר וגם כמות הזחלים 



וגם הנזק לשומר היו נמוכים בטיפולי הסניטציה במהלך העונה ובמועד הניעור, ניתן אולי ליחס 

 מגמה זו לטיפולי הסניטציה באופן עקיף המחייב בדיקה.

 

 

 

שגיאת תקן( בשקדים מהעונה הקודמת בכל אחד ±חרוב )ממוצע: מספר זחלים של עש 1איור 

( ושבועיים אחרי הסניטציה 29/1/20מהטיפולים אחרי סניטציה סתווית ולפני סניטציה מתקנת )

 פירות/עץ מחמישה עצים בכל חלקת טיפול בכל חזרה. 10(. נבדקו 14/2/20המתקנת )

 

 

שגיאת תקן( בכל אחד ±ושל עש חרוב )ממוצע :לכידות זכרים במלכודות פרומון של אנרסיה2איור 

מהטיפולים בחודשי הבדיקה. הוצבה מלכודת פרומון לעש חרוב ומלכודת פרומון לעש המשמש בכל 

 חלקת טיפול בכל חזרה.

 



תקן( בשקדים מהעונה בכל אחד מהטיפולים.  שגיאת±: מספר זחלים של עש המשמש )ממוצע3איור 

 פירות/עץ בשלושה עצים בכל טיפול בכל חזרה. 10פירות עד סוף יוני והחל מיולי  5נבדקו 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוכחות כל שלבי ההתפתחות עש החרוב והשומר בגלעין ובשומר ונזק בגלעין -: במועד הניעור1טבלה 

שגיאת תקן(. אותיות שונות ±חוזים )ממוצעובשומר בלא שנמצא המזיק. הנתונים מוצגים בא

 פירות/עץ בשלושה עצים בכל חלקת טיפול בכל חזרה. 30מראות הבדל מובהק. נבדקו 

טיפול 

 ראשי

נוכחות עש  טיפול משני

 חרוב )%(

נוכחות עש 

 המשמש )%(

נזק בגלעין  

)%( 

 נזק בשומר )%(

 0.00A 2.96±0.87AB 6.67±2.15A 13.33±2.22A ידידותי ידידותי

 1.85±0.81A 4.44±0.79A 6.67±1.76A 16.67±1.92A בלבול+ידידותי ידידותי

 2.59±1.45A 5.19±1.26A 5.19±2.23A 18.89±1.70A משקי משקי

סניטציה  משקי

 סתווית

2.22±0.96A 2.22±0.79AB 4.44±1.24A 11.11±1.70AB 

סניטציה  משקי

 מתקנת

2.96±1.52A 0.74±0.49B 5.93±1.34A 4.17±1.06B 

   



 
 5.78±1.73A 12.29±2.36 3.11±0.99 1.93±1.10 ממוצע כללי

 

 בתחילת אוגוסט.  100%פתיחת שומר החלה בתחילת יולי והגיעה ל 

 

שגיאת תקן( בכל אחד מהטיפולים בתאריכי ±: אחוזי שקדים עם פתיחת שומר )ממוצע4איור 

 הבדיקה.

 

מועדים שונים  14-גיחות צילום ב 24( נערכו 2020יולי  – 2019במהלך שנת המחקר הראשונה )יוני 

ליוני  19-במטע השקדים. בעזרת צילום באור נראה ויצירת מוזאיקה של כלל המטע מתאריך ה

, כל עץ בחלקה מופה ושויך למפת הטיפולים השונים ונתוני המעקב והניטור הוזנו ברמת העץ 2019

מתאימה. בשנת המחקר הנוכחי נערכו התאמות ליצירת חדות תמונה איכותית והוחל  GISבת לשכ

 בפיתוח אלגוריתמים באופנים שונים לזיהוי פרי השקד.

 



)משמאל( ומצלמת הסוני )מימין(,  4: צילום מטע השקד ע"י המצלמה על גבי רחפן פאנטום 5איור 

מטרים, ותמונת תקריב של פרי השקד )עבור כל  15בהתאמה, מגובה  31.07.2020וב  24.07.2020ב

 צילום מלמטה(. המלבן הכחול מסמן את גבולות תמונות התקריב

 

 עדיין איןמסקנות ביניים: 

 עדיין אין -תוכניות להמשך המחקר: )המלצות החוקר להמשך(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0194/19-01-20מס' תכנית:         

 : שימוש בטיפוס שקד בעל עמידות טבעית לצרעת השקד להבנת נושא המחקר

 ולהשבחה של זני שקד עמידים לצרעה מנגנון העמידות

 הרפז,  -ליאורה שאלתיאלשם החוקרת האחראית במו"פ צפון 

 מינהל המחקר החקלאי דורון הולנד -שם החוקר הראשי

 :Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera)צרעת השקד הצגת הבעיה:

Eurytomidae))   הינה חרק הפוגע באופן ספציפי בפרי השקד וגורם לנזק קשה בפרי וביבול כבר

בשלבי ההתפתחות הראשוניים של הפרי. זני השקד העיקריים בישראל רגישים מאוד לצרעה 

קורם וללא טיפול מתאים רוב היבול עלול להינזק. בנוה יער קיים מאגר גנטי של טיפוסי שקד שמ

מישראל וממדינות אחרות ברחבי העולם. לאיתור טיפוסי שקד בעלי עמידות יחסית לצרעת 

. הבנת מנגנון הרגישות לצרעה, איתור הגנים הקשורים 1השקד חשיבות רבה בכמה כיוונים: 

. שימוש 3.פיתוח אמצעים ידידותיים לסביבה המבוססים על מנגנון העמידות. 2בעמידות לצרעה, 

 יד להתחלה של טיפוח והשבחה של זני שקד מסחריים עמידים לצרעה. בטיפוס העמ



ארוכת הטווח )מעבר לטווח המימון של תכנית זו( היא לפתח זני שקד בעלי  מטרת המחקר:

עמידות או סבילות גבוהה לצרעת השקד, בעלי יבול גבוה של פרי איכותי ומותאמים לגידול 

שת תכונת העמידות לצרעת השקד ולמפות את בישראל. שאלת המחקר  היא להבין כיצד מור

 הגנים המבקרים תכונה. 

המחקר מתבצע בנווה יער במעבדתו של ד"ר  תיאור מקיף של הפעלת המחקר לתקופת הדו"ח:

מאגר טיפוסי השקדים בנוה יער נסרק ואותרו טיפוסים  דורון הולנד ובמטע השקדים בנווה יער.

. השבחה של זני 1ד וזן רגיש בשני כיוונים מרכזיים: עמידים לצרעה. נעשה שימוש בטיפוס עמי

. לימוד מנגנון העמידות כנגד הצרעה. זאת באמצעות שיטות גנומיות 2שקד עמידים לצרעה. 

וגנטיות שמטרתן למפות את האזורים בגנום השקד האחראיים לעמידות כנגד הצרעה מחד 

 ידות לזנים בעלי ערך מסחרי. ומאידך בוצעו הכלאות מכוונות בכדי להכניס את תכונת העמ

נבחן האם מנגנון ההורשה של התכונה הוא רב גורמי או שהעמידות מבוקרת על ידי גן בודד או 

עיקרי. נוצרו אוכלוסיות מכלוא אשר ישמשו שלב ראשון בכיוון יצירת זני שקד עמידים לצרעה 

בין זן רגיש לטיפוס העמיד לאיתור  וכן למיפוי גנטי. במקביל נעשתה השוואה טרנסקריפטומית

 . SNPגנים נבחרים וסמני 

ויצירת מאות נוספים, סריקת  F2: הנבטת זרעי מכלוא של תוצאות עיקריות לתקופת הדו"ח

בין ארבעה סמנים לרגישות לצרעה, סמנים אלו  . נמצאה תאחיזה SNPסמני  5,000האוסף עם 

ינים ע"פ ביטוי דיפרנציאלי בין זנים עמידים לזנים סמוכים, לפי גנום השקד, לגנים שנבחרו כמעני

-Non, חזרה על ניסוי F1רגישים. המלצות: המשך בדיקת עמידות לצרעה בעותקים של מכלואי 

choice  בעותקים של 'שניר' ו'מתן', הפקתDNA  מצמחיF2  ,קיימים וסריקה עם סמנים נבחרים

 ית.נוספים להמשיך לפי התכנית המקור F2לשתול מכלואי 

 : אנו נמשיך לפעול לפי התוכנית. תוכניות להמשך

 : מאז הדו"ח האחרון התקבלו לפירסום שני מאמרים של קבוצת המחקר: פירסומים

Nawade, B., Yahyaa, M., Reuveny, H., Shaltiel-Harpaz, L., Eisenbach, O., 
Faigenboim, A., Bar-Yaakova I., Doron Holland & Ibdah, M. (2019). Profiling of 
volatile terpenes from almond (Prunus dulcis) young fruits and characterization of 

seven terpene synthase genes. Plant Science, 287, 110187 

הרפז -ר., הולנד ד., דג א., ראובני ח., שאלתיאל  בז'ה-יעקב ע., חטיב כ., הראל-אייזנבך א., בר
 18-23ד, ”שנה ע’ עלון הנוטע‘( רגישות פרי השקד לצרעת השקד 2020ל., אבדח מ., )

 

 

  20-120-91מס' תכנית: 
: התמודדות עם מחלת הצהבון במטעי נשירים בדגש על שקד, אגס שם התכנית

 .ונקטרינה/אפרסק
 צפוןמו"פ  -: רקפת שרוןחוקר ראשי

מנהל המחקר  -שה"מ; אופיר בהר -: ענת זיסוביץחוקרים שותפים / נוספים
 מו"פ צפון. -החקלאי; מאור תומר, אלמוג אברהם, זאב פרקש

 רקע ותאור הבעיה: 



גורמת לנזקים קשים בחקלאות מגידולי שדה ועד מטעים ונוי.  yellows disease)מחלת הצהבון )

בר  צמחי עצים, צמחי נוי, פירות,  תרבות, ירקות, צמחי נפגעים גידולים חקלאיים רבים הכוללים

 וגפן היין בעולם ובישראל. 

בשנים האחרונות נמצאה המחלה במטעי נקטרינות ואפרסק, במטעי שקד ובמטעי אגס. התופעה 

 2019שונה במטעי נקטרינה/אפרסק בדרום/מרכז הגולן ובכל עמק החולה. בנוסף, בשנת זוהתה לרא

 המחלה החלה להופיע גם במטעי ההר בגליל העליון. 

 Apple בכל שלושת הגידולים נמצאה בדגימות מעצים שהראו תסמינים פיטופלסמה ממשפחת ה

proliferation 16, קבוצהSrX מהטיפוס ,Candidatus Phytoplasma pyri -  פיטופלסמה פירי

 peach -באגס ו Pear decline (PD))תוצאות הקדמיות, אופיר בהר(. טיפוס זה משויך למחלות 

yellow leaf roll (PYLR)  באפרסק. יחד עם זאת, בשקד ובאגס לא נראתה אסוציאציה מושלמת

ונדרש עדיין לבסס בצורה טובה יותר את הקשר בין  בין הופעת תסמינים ונוכחות גורם המחלה,

 נוכחות פיטופלסמה והתסמינים המופיעים בצמח.

פערי הידע בהם יתמקד המחקר הנוכחי הינם: העדר מידע מספיק על היקף הנזק מהמחלה 

בנשירים, קצב התפשטותה, אישרור הקשר בין התסמינים לפיטופלסמה פירי בגידולים הנבדקים 

ופלסמות נוספות ומיהם הוקטורים הפוטנציאלים שנמצאים במטעי הנשירים או נוכחות פיט

 הנבדקים.

 מטרות המחקר: 

 קביעת היקף הבעיה בגידולי נקטרינה/אפרסק באזור הצפון. .א

הבנת הקשר בין תסמינים לגורם המחלה באגס ושקד ואישרור טיפוס הפיטופלסמה בכל  .ב

 אחד מהגידולים.

 חיפוש וקטורים פוטנציאלים .ג

 2022-2020: תחילת וסיום המחקר מועד

 : מחקרשלב המו"פ

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

כבסיס לקביעת התפשטות  GISסקר תסמינים במטעי נקטרינה/אפרסק, שקד ואגס ויצירת מפות 

בשלב הראשון אותרו מטעים בהם נראו תסמינים שיכולים להיות תוצאה  -המחלה בשנים העוקבות

מטעים מכל מין )שקד, נקטרינה, אגס( מהגליל  3. לאחר סיור במטעים אלו נבחרו של מחלת הצהבון

הגולן ועמק החולה. בכל מטע בוצע מיפוי של תסמיני צהבון בעצים בעשרה דונם בחלקות הנקטרינה 

 דונם בחלקות השקד.  20והאגס ו 

מות עצים, דגי -דגימת עצים בהם נמצאו תסמינים לזיהוי טיפוס הפיטופלסמה גורם המחלה

מהגידולים השונים מהמטעים שונים, בהם הופיעו תסמינים של פיטופלסמה ועצים סמוכים ללא 

 Nested-polymeraseתסמינים נבדקו במעבדה. הבדיקה מבוססת על ריאקציה הגברה של הדנ״א 

chain reaction assay (PCR) של גורם המחלה החשוד, פיטופלסמה, ולאחריה אנליזתVirtual 

restriction fragment length polymorphism  (RFLP)  ממקטע הדנ״א שהוגבר. בהתאם לאנליזה



זו מסווגים חיידקי הפיטופלסמה לקבוצות ותתי קבוצות גנטיות, שלרוב נמצאות בשיוך עם 

 פונדקאים צמחיים וחרקיים מסויימים.

מלכודות דבק צהובות  3במטעים שנבחרו הוצבו  -חיפוש וקטורים פוטנציאלים במטעים ובסביבתם

אדומות ללכידת וקטורים פוטנציאלים הנבדקות אחת לשבועיים תוך התמקדות בפסילות  3ו 

הנחשבות בעולם כוקטור של פיטופלסמה פירי. כמו כן נערכות פעם בחודש שאיבות והכאות מעצים 

במטע. פרטים המוכרים מהספרות כוקטורים פוטנציאלים לפיטופלסמה מוגדרים ונבדקים 

 לנוכחות פיטופלסמה.

 תוצאות: 

 והעצים החשודים כנגועים סומנו. ArcGISכל החלקות מופו באמצעות 

 של שלושת הגידולים.  : מספר העצים עם תסמינים במטעים הממופים1טבלה 

 מס' עצים עם תסמינים שטח )דונם( גידול מטע אזור

 8 10 נקטרינה 1 גליל עליון

 70 10 נקטרינה 2 עמק החולה

 

 8 10 שקד 3

 

 62 20 שקד 4

 54 22 שקד 5 דרום הגולן

 

 10 10 נקטרינה 6

 

 13 10 אגס 7

 

 68 10 אגס 8

 

 19 10 אגס 9

 פיטופלסמה בדגימות עצים עם תסמינים מכל שלושת הגידולים נמצאה פיטופלסמה נמצאה

 16SrX-C - ca. Candidatus Phytoplasmaמקבוצה Apple proliferationהמשתייכת למשפחת 

pyri . .התסמינים בנקטרינה/אפרסק ברורים ובכל העצים עם התסמינים נמצאה פיטופלסמה זו

התסמינים באגס נראו בזנים קוסציה וספדונה אך לא בכולם נמצאה הפיטופלסמה ולכן נדרשת 

אך ברובם לא נמצאה  54ו  53הגדרת תסמינים מדויקת יותר. התסמינים בשקד נראו בעיקר בזנים 

 הפיטופלסמה ולכן גם בשקד נדרשת הגדרת תסמינים מדויקת יותר.

פרטים המוכרים מהספרות כוקטורים פוטנציאלים לפיטופלסמה מוגדרים ונבדקים לנוכחות 

 פיטופלסמה בימים אלו.

 עדיין איןמסקנות: 

 עדיין אין -תוכניות להמשך המחקר: )המלצות החוקר להמשך(



 

 3750 מס' תכנית:

  –בחינת דרכים חליפיות להתמודדות עם עש החרוב במטע שקד  שם התכנית:

יעוד התוכנית שונה לבחינת מקומות חריפה של עש המשמש )באישור ראש 

 אמיר מעגן( -השולחן

 מו"פ צפון -: רקפת שרוןחוקר ראשי

שה"מ, מאור תומר ואלמוג  -ארד-: כרמית סופרחוקרים שותפים / נוספים

 מו"פ צפון -אברהם 

 ור הבעיה: רקע ותא

הפוגע בארץ בעיקר בשקד, אפרסק, נקטרינה, משמש  הינו מזיק(  lineatela Anarsiaעש המשמש )

ונמצאה נגיעות גם בדובדבן )מידע אישי(.  הנזק ממזיק זה נגרם  (Ponomarenko, 1990)ושזיף 

כאשר הזחל כורה מנהרה וחודר לפרי ובכך פוסל את הפרי לשיווק. ניטור המזיק נעשה באמצעות 

מלכודות פרומון למשיכת זכרים בוגרים ועל פי נגיעות בפרי. טרם נלמד אופי ההטלה של עש זה 

ים. בשנים האחרונות הפך עש המשמש למזיק מפתח בגלעיניים. ולכן ניטור ביצים הקדמי אינו קי

החשש ממזיק זה מוביל מגדלים רבים לשימוש מופרז בתכשירי הדברה גם כמניעה וגם כתגובה. 

בשל החשש הכבד מנזק מהמגדלים משתמשים גם בתכשירים מפרי איזון ולעיתים גם בתכשירים 

 דם, נזק סביבתי ופגיעה בדבורים ובמועילים. שאינם מורשים בגידולים אלו. בכך נגרם נזק לא

עשויים להגיע לעשרות אחוזים. על פי הערכה שנעשתה באחד המשקים  A. lineatela נזקים מ

 -והביא את המשק להפסד של כ 25-30%, הנזק שספג ממזיק זה בלבד עמד על 2019המושביים ב

קיים קושי לכמת בנתון זה את לדונם לא כולל הוצאות ההדברה שיושמו לאורך השנה.  ₪ 5000

 ההשפעה של הנזק הסביבתי כתוצאה מהדברה לא מדויקת.

 : זיהוי מקומות החריפה של עש המשמש בשקד.מטרת הניסוי

 2020: מועד תחילת וסיום המחקר

 : תצפיתשלב המו"פ

 

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

 עים. זיהוי מיקום החריפה של העש באמצעות סריקת ענפים וגזעים במט

 הבדיקה מתבצעת בימים אלו. -עדיין איןתוצאות: 

 עדיין איןמסקנות: 

תוגש הצעת מחקר בנושא עש המשמש  -תוכניות להמשך המחקר: )המלצות החוקר להמשך(

במטעים גלעיניים באמצעות למידת   Anarsia lineatellaהתמודדות עם עש המשמש -לשולחן השקד

 הפנולוגיה ותזמון ההדברה.
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 שם הפרויקט: אינטרודוקציה

 נשירים.  פרי עצי של ואקלום : אינטרודוקציהשם התכנית

  חוקר ראשי: פרופ' רפי שטרן

 , שמעון אנטמןחוקרים שותפים: שרוליק דורון, גלית רדל

 

 זני של והאקלום האינטרודוקציה פעילות מאוד הואטה, האחרונות : בשניםרקע ותאור הבעיה

על אף  .יבוא מקורות והעדר ל"בחו רלוונטיים גורמים עם בקשרים יציבות אי עקב, חדשים נשירים

 למעטלא קיימת בישראל תכנית נרחבת, , של מיני נשירים שקיימת האפשרות לעסוק בהשבחה

מוגבלת וכן השקד והרימון בהם נעשות פעולות השבחה נרחבות  השבחה יש תכנית שבו המשמש

 ענף אשר רב, וממון זמן דורשות בכלל הנשירים השבחה תכניות. ויסודיות ע"י ד"ר דורון הולנד

לשאת. החלופה הזולה להשבחה היא האינטרודוקציה והאקלום של מינים  מסוגל אינו הנשירים



בדומה לעבודותיו הראשוניות של השתלן ספי בן דור, שתפתור את בעיית המחסור בזנים שונים, 

של מינים שונים  חדשים זנים להביא החקלאים מצד חזקה דחיפה ישנה איכותיים. לאחרונה

 לטעם מותאמים יהיו, יותר גדולים יבולים להניב שיוכלו, שיהיו בעלי פרי טעים יותר וגדול יותר

איתור זנים חדשים וכנות  -הישראלי ויהיו בעלי דרישות צינון מועטות. מטרות המחקר הצרכן

חדשות למיני עצי הפרי השונים, וניסיון לאקלמם ולבחון את התאמתם לגידול באזורי הארץ 

 השונים. הבחינה נערכת בחוות השונות הפרושות בגליל בגולן.

 2022-2014: מועד תחילת וסיום המחקר

 פיתוח שלב המו"פ:

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

  5הובאו לקרנטינה ( כנות חדשות של תפוח מג'נבה שבארה'בMM116 כנות מסדרת  4, ועודCG .) 

  כנת האגסOHF87 .המצטיינת מ"סטאר פרוט" נבחנת במטעים 

  ,הורכבו זנים חדשים לבדיקת התאמה לארץ, שהובאו מחו"ל לבחינה במינים שזיף, משמש

 בדבן, אפרסק, ונקטרינה. הזנים נמצאים בקרנטינה.תפוח, אגס, דו

 מבחן לחלקות והועברו ונקטרינה אפרסק, תפוח, דובדבן של זנים מהקרנטינה שוחררו 

(, ותפוח אגס דובדבן, נקטרינה, אפרסק, משמש) מתתיהו ובחוות בפיכמן. החוות בשלושת

 כך עוצבו המבחן בחלקת שניטעו העצים(. ונקטרינה אפרסק, משמש,אגס) המטעים בחוות

 נבדק הפרי, פרי ונשאו 2012-2013-ב שניטעו בזנים. מוקדם שיותר כמה פרי לראות שנוכל

 .ואופיין

  הוכנו שתילי דובדבנים שונים לשימור חומר גנטי להשלמה בבית הגרעין בוולקני וכמקור

 ריבוי לבית היסוד בחוות מתתיהו. 

  הוכנו שתילים של תפוח מזן סמוטיVF  ונשתלו בבית היסוד שבחוות המטעים  109על כנת

 בחולה.

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

  מספר זנים של תפוח ואגס הנמצאים בבחינה בקרנטינה, נמצאו חשודים כנגועים בוירוס

 והועברו לבידוד. 

 

 תוצאות:

ט כנות התפוח הראשוני שהובא מג'נבה נפסל, וסט חדש העבודה מתבצעת לפי התכנית שתוארה לעיל. ס

-ונמצא בריבוי ראשוני בתנאי קרנטינה. במהלך חודשי הקיץ של כל שנה )יולי 2014הובא לארץ במאי 

אוגוסט( מתקיימים בחוות המטעים שבעמק החולה תערוכות של זני גלעיניים חדשים )משמשים, 

נים הללו שוחרר לזכיינים ונמצא בשלב של ריבוי לחלקות אפרסקים, נקטרינות ומעט שזיפים(. חלק מהז

מסחריות. במהלך אוקטובר נערכות כל שנה תערוכות בחוות מתתיהו שכוללות הצגת זני תפוח ואגס, 

שחלקם נחשפו בפעם הראשונה לקהל הרחב. כמו כן הוצגו זני אפרסקים ונקטרינות מאוחרים וזני 

 רימונים ואפרסמון. 

 

  :להמשך המחקר מסקנות ותוכניות

. יש להמשיך ולהביא בשלב זה נראה שיש ברכה בעמלנו, והקהל מגיב בהתעניינות לזנים החדשים

 זנים חדשים ולבחון אותם.
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 הצעת צורת עיצוב חדשה לצמצום כוח אדם ושיפור היבול ואיכותושם התוכנית: 

  באפרסק

 שם החוקר: עומר  קראין

 :ותיאור הבעיהרקע 

ים מהנגב הצפוני ועד לצפון הגולן. במחוז גליל שנקטרינה הפרו\דונם אפרסק 40,000נטועים כ בארץ 

מכלל מטעי הנשירים בצפון, כך שלאפרסק  13%דונם המהווים כ  17,000גולן בלבד נטועים כ 

ימי  19.5נקטרינה הוא גידול עתיר עבודה הדורש כ \חשיבות גדולה בכלכלה האזורית. האפרסק

ירים נגזרת מהיבול המשתנה בין השנים. הפרי משווק לשוק המקומי בלבד ורמת המחעבודה לדונם. 

בשנים בהם היבול רב מחירי הפרי עשויים להיות מתחת לעלויות היצור. איכות הפרי ופוריות העץ 

בהינתן רמת יבול ותאורה נכונה מתקבל פרי  וחשיפתו לקרינהמושפעות מרמת היבול, פיזורו בנוף 

ל במטעי האפרסק הוא עיצוב הגביע איכותי שפודה מחיר גבוה. העיצוב המקובל כיום בישרא

המאפשר חדירת אור טובה לחובו של העץ. יחד עם זאת עיצוב זה אינו מותאם למיכון ודורש ימי 

במטעי נשירים אחרים כגון התפוח והאגס חל גידול מתמיד במספר העצים  עבודה רבים לדונם.

 הניטעים לדונם. 

דה, לעליה ביבול ליחידת שטח, להכנסת מיכון העבובעלות עליה זו במספר העצים הובילה לירידה 

ולעליה ברווחיות המטע. מעבר לנטיעה צפופה התאפשר עקב המעבר לשיטות עיצוב ציריות צרות 

 באפרסק מנע מעבר לעיצובים אלו.  מננסותחוסר בכנות מננסות. ושימוש בכנות 

ידי ספי בן דור. בנוסף מספר כנות מננסות הוכנסו לאחרונה גם באפרסק וחלקן הובא לישראל על 

בשנים האחרונות נבחנים עיצובים של עצים רב ציריים. בעיצובים אלו מפתחים מספר צירים לכל 

  עץ ועל ידי כך מקבלים ריסון של הצימוח גם בכנות חזקות.

 :מטרת המחקר

 לבחון שתי צורות גידול של שדרות צרות לאפרסק המותאמות למיכון. 

 2023 - 2020   שנות בצוע:

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

במהלך המחקר נבחנים טיפולים שונים להצרה ודילול מכני בשני מטעי אפרסק שדירתי הנמצאים 

בחוות מתתיהו. הבחינה נעשית בזנים קריסטל וזאפיר. נבחנות שיטות לגיזום חורפי, גיזום קיצי 

חוות אבני איתן. החלקה נטעה ודילול פרחים מכני. בנוסף נטעה חלקה לבחינת עיצוב רב צירי ב

 השנה.

   :תוצאות

 המחקר רק החל ובשלב זה אין תוצאות.

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר



 כרגע אין המלצות

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גידולים שונים                                                                

 

התוכנית: מודלים לבחינת גידולי נשירים חדשים בהרחבת הנחלות ברמת שם 

 הגולן.

 : עומר קראיןשם החוקר

 רקע ותיאור הבעיה:

מכלל ענפי  80%ש"ח בשנה כאשר  130,000,000ענף הנשירים בצפון הארץ הוא כ  נטו של התרומה

. נתוני יבול 9%ואגס  15%, כרם יין 11%, שזיף 15%נקטרינה \, אפרסק30%הנשירים הם: תפוח 

אלו תואמים את הדרישה הצרכנית לפירות טריים בשוק המקומי, כך שגידול משמעותי נוסף בהיקף 

דפי יבול ולירידה חדה במחירים. הרחבת הנחלות בגולן צפויה להרחיב את ענפים אלו יוביל לעו

. בהתאם קיים צורך בהרחבת סל ענפי הגידולים שיהוו תחליף ראוי לענפים 30% -שטחי הגידול בכ

 ואלת הבטנה )פיסטוק(. האפרסמוןהמסורתיים. מבין ענפים אלו אנו מעוניינים לבחון את השקד, 

 מטרת המחקר:

 .בחלקות מודל בגולן( אלת הבטנה )פיסטוקו המינים שקדבחינת 



 2020   שנות בצוע:

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

 התנהלות התכנית מפורטת עבור כל מין בנפרד.

דונם על  9חלקת מודל ראשונה, בהיקף של  מטר: 700התקדמות תכנית לבחינת הפיסטוק בגובה 

הורכבו  2017אביב וסתיו  2016במהלך סתיו . 2016בסיס כנות האלה האטלנטית, ניטעה בשנת 

הכנות בחומר צמחי שיובא משדה בוקר. פעולת ההרכבה בשטח בוצעה במספר מועדים שונים ע"פ 

 . מצב פנולוגי של הכנה: הרכבות מאוחרות באוגוסט/ספטמבר או אביב באפריל עד יוני

 UCB1יובאו זרעי הכנה  2016במהלך סתיו אחוז הצלחת ההרכבה נמוך ביחס למקובל בעולם. 

מקליפורניה. כנה זו היא הכנה המועדפת לגידול פיסטוק מאחר והיא מאפשרת צימוח נמרץ וניבה 

 מוקדמת. 

הכנות הורכבו בזן קרמן הרכבות נעשו וזרעים הונבטו ע"פ פרוטוקול מקליפורניה בחוות המטעים 

 במשתלה ולא בשטח כפי שמרכיבים באמריקה. 

ולעיתים מצאנו  ת דר' לואיז פרגסון דיוויס המלווה אותנו במהלך המחקרהתאם להמלצופעלנו ב

במהלך השנה . באיחור שההמלצות אינן תואמות לתנאים המקומיים )השקיה בחסר לדוגמא(

האחרונה נראה גידול לא רע של העצים אם כי לא מספק. יש לציין כי בעיית ההרכבות בעיקר 

 מובילה לעיכוב של שנת הניבה.

שנת גידול רביעית לא ניתן להציג מטע ברמה שתאפשר קבלת יבול משמעותי ולפיכך אנו בסיום 

 במהלך של הקמת חלקת מודל בגליל לבחינת הפרוטוקול שנבנה בחלקת תל פארס. 

  התקדמות תכנית לבחינת השקד באתר גבוה:

 מטר.  630ליד תל פארס, בגובה  2016דונם הוקמה ביוני  7.5חלקת מודל של 

מתבססת על ממצאי עבודת המחקר בהשבחה ואקלום של זני שקד שנעשתה בנווה יער.  החלקה

הזנים שנבחרו  7בהתאמה מכל זן.  9-ו 22והנסן(, =   GF 677כנות. ) 2זנים על  8בחלקה נטועים 

 . גוארה -ו 1049 ,מתן –הם: שלושה זנים בעלי פוריות עצמית 

 1049מצליח בגולן הנמוך ובמקומות אחרים בארץ. )טיפוח מקומי של דר' דורון הולנד(  הזן מתן

 הוא זן צרפתי המתפקד היטב בחורפים קרים והוא פורח מאוחר. 

הוא זן פורה מאוד, ובעל פוריות  גוארהזן כזה יכול להיות מתאים מאוד לתנאי הגולן הגבוה. הזן 

 עצמית, שלא הצליח בנווה יער כנראה בגלל דרישות קור גבוהות יחסית. 

לא ניטע בארץ. בשל דרישות הקור היחסית גבוהות שלו המשמש זן מרכזי בעולם אך  פרייל -נוןהזן 

  .נטועים כזני ביקורת שפעו (53כוכבא ), אום אל פאחםהזנים 

 כנות. 2הגרף המוצג בהמשך מראה את יבול הגלעין לכל זן ועל 

 ון ליבול מסחרי ראשון.עדיפה משמעותית בזני המסה נכ 677GF-. ניתן לומר בפסקנות שכנת ה1

. הזנים המקומיים מראים עדיפות על שלושת הזנים המיובאים אך יתכן ואלו מאחרים בכניסה 2

 לפוריות.



 

 : מסקנות והמלצות להמשך המחקר

. הגדרת היבול בזנים המקומיים ע"פ צוות המחקר מנווה יער "יבול נאה" מחייבת מיצוי הסיכוי 1

ליתרון יחסי של האתר עבור גידול שקד )ענף שפדה עד שנה זו תמורה גבוהה ויציבה ליח' שטח וללא 

 דרישות כ'א גבוהות(.

 אם לאתר יתרון ובאילו זנים. את פוטנציאל היבול כדי לומר . הכרחי לבחון שנה או שנתיים נוספות2

 

 

 

 

 

 

 

 

 2676מס' תכנית: 

 : מעקב גידול ג'ינטאושם התוכנית

 גל ספיריעל גרינבלט, : החוקר האחראי

 רקע ותיאור הבעיה

הזן הצהוב ג'ינטאו סיים את זמן הקרנטינה שלו והתחילו נטיעות והרכבות של זן זה במספר 

וגבהים. למרות שאנחנו עדיין מחכים לחתימת חוזים בין חברת ג'ינגולד האיטלקית לבתי  איזורים

אריזה בארץ, אנחנו מבצעים מעקבים ראשוניים ללמידת מאפייני הגידול של זן זה. עיקר 

 . 2019הבדיקות יבוססו על הג'נטאו שהורכב בחלקת "תורמוס" בברעם בשנת 

 2025-1920: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית



 

 

 :מהלך המחקר ושיטות עבודה

 לקביעת פנולוגיית הגידול יערכו הבדיקות הבאות :

 ובהשוואה לזן היווארד:  פנולוגיית פריחה מול זכרים .א

 שבועי לבחינת פנולוגיית הגידול של הזן ג'ינטאו.-יבוצע מעקב שבועי עד דו (1

 עפ"י המצורף.   יבוצע מעקב ורישום התעוררות ופוריות השריגים (2

 האבקה ידנית זכרים צהובים מול ירוקים.  .ב

 תבוצע האבקה ידנית בעודף לבחינת מספר הזרעים וגודל הפרי המקסימלי.  (1

יבוצע דיגום של פירות מגדלים שונים על מנת לכייל עקום גודל פרי מול מספר  (2

 זרעים בג'ינטאו.

 מסחרי(.מדדי הקטיף יבחנו בשיתוף המעבדה לאחסון )בחלקות בהן יבוצע קטיף  .ג

 תוצאות ביניים

  נוכחנו לדעת כי הזן ג'ינטאו פורח הרבה לפני הזכר הקיים במטעי  2019בדומה לשנת  2020בשנת

פורחים אחרי ה  1Pישראל 'מטואה'. בבחינות על מועדי פריחות זכר גם זנים אחרים כמו 

 'ג'ינטאו'. 

  מבחינת התעוררות וכמות נתון נוסף אשר מייחד את הג'ינטאו לעומת היווארד הינו הפוריות

( לכמות השריגים 30מול  35התקבל יתרון לכמות הפקעים בזמורה )  2020הפרחים. בברעם בשנת 

 (.8.75מול  18.45( ובמיוחד לכמות השריגים הפוריים כלומר עם פרחים )14מול  22)

 בוצעו האבקות ידניות עם פרחי זכר שהובאו מחלקות מקדימות.

 טף נשקל בקטיף כל פרי בנפרד. מס' הזרעים נספר בימים אלו. התוצאות האבקה ידנית : הפרי נק

 המוצגות חלקיות.

,(  הפירות ששרדו קטנים, 16%, 50מתוך  8שרדו מעטים )  –פרחים שסומנו בפריחה ולא הואבקו 

 זרעים לפרי.   50ג' , עם כ  48

 . 500ג', ומספר הזרעים קרוב ל  115משקל הפרי כ  –פרחים שהואבקו 

למרות שלא היה מפגש טוב עם הזכרים.  –טון לדונם  3.5יש לציין שהיבול המסחרי בחלקה היה כ 

 והפרי היה גדול ) אין נתוני התפלגות גודל(.

 יספר גם כן. -מספר זרעים במדגם מהפרי המסחרי

 מדדי הבשלה 

 שבועות ללמוד את התקדמות ההבשלה וצבירת סוכר. 3נדגם פרי במשך  –לקראת קטיף 

 מצורף דוח מהמעבדה בנפרד() 

ונערך עליהם בדיקות בכניסה לקרור, ביציאה ,  –מדגמי פרי הוכנסו לחדרי קרור מסחרי  

 בגמר  הוצאת פרי יסוכם. -ובחיי מדף.   הבדיקות עדיין מתבצעות



 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 הגינטאו לא פוגש את המטואה בפריחה.   .1

קרנטינה, ומזכר מזן נוסף שפורח מוקדם מאוד, שזוהה יוכנו שתילים מהזן בלם שיצא מה

 במרום גולן. 

 המפגש בין מטואה ) הזכר המקובל במטעים בישראל( לבין הגינטאו חלש ביותר. .2

 תרומה משמעותית להישרדות הפרי ולגודלו. –במבחני האבקה ידנית 

 מספר הזרעים בגינטאו נמוך משמעותית מהמספר הנדרש בהיווארד.

 דורש פחות אבקת זכרים מההיווארד . הגינטאו

המשך: המחקר ימשך במידה ותהייה התקדמות עם חתימת הסכם גידול לזן. במידה ולא אין 

 הצדקה להמשיך במחקר. 

 

 

 

 

 3827: מס' התכנית

 : בחינת מועדי פריחת זכרים בקיווישם התוכנית

 : גל ספיר, יעל גרינבלטהחוקר האחראי

 רקע ותיאור הבעיה

ביתי ופרחי הזכר והנקבה נישאים על שיחים נפרדים. על מנת שתתרחש -קיווי הינו דוהמין 

הפרייה התנאי הראשון הינו חפיפת פריחה בין בנים הזכריים לנקביים. בישראל הזן 'היווארד' 

מהשטח. הזן הזכרי הדומיננטי הינו ה'מטואה' למרות  90%-הינו הדומיננטי ביותר ונטוע על כ

יחת ה'מטואה' מקדימה את פריחת 'היווארד' והחפיפה ביניהם מוגבלת. בעבר שברוב השנים פר

 ( תואר זכר המאחר לפרוח ולכן מתאים יותר לפריחת 'היווארד' במטע מלכיה. 90הרחוק )שנות ה 

מטרת תוכנית זאת הינה לנסות להתחקות אחרי עקבותיו של זן זה על מנת לבחון ריבויו ושתילתו 

 הפריחה האבקה וההפריה. במטעים לשיפור חפיפת

 2022-2020: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

 :מהלך המחקר ושיטות עבודה

 לקביעת פנולוגיית הפריחה במטע מלכיה יבוצע מעקב כדלקמן: .1

 יסומנו כל הפריחים בחלקה הבוגרת )א'( במטע מלכיה. .ד

 שבועי אחר התקדמות הפריחה.-יבוצע מעקב דו .ה

 מועדי הפריחה יוכנו שתילים מזכרים מאחרים. שלוש של אימות-לאחר שנתיים .ו



  בשלב השני של המחקר יבחנו מועדי הפריחה של זכרים אשר יילקחו מחומר צמחי של

 זכר מאחר.

 במטע מרום גולן יבוצע מעקב כדלקמן: 1Pלהשוואת פריחה בין 'מטואה' ל  .2

 .2018נחלות  –יסומנו זכרים משני הזנים באותה חלקה  .א

 א' ו ב'. 1די הפריחה בדומה לסעיפים יבוצע מעקב אחר מוע .ב

 בשנים ב' וג' תבוצע אנליזה לבחינת כמות האבקה ואיכותה בזנים השונים. .ג

 תוצאות ביניים

זכרים למעקב הפריחה. הזכרים סווגו לפי מועד תחילה וסיום הפריחה  228המטע מלכיה סומנו 

ה הבאה לפני קבלת החלטות כמאחרים ביותר. יש לחזור על הבחינה בשנ 8שלהם. בשנה זאת בלטו 

 להמשך.

 במרום גולן  סומנו זכרים משני זנים בחלקה. בשנה זאת לא נראה הבדל במועדי הפריחה.

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

 אין. להמשיך ולבצע את המחקר.

 

 3772 מס תכנית:

 : השפעת חומרי צמיחה על יבול וגודל פרי בקיווישם התוכנית

 גרינבלט: יעל החוקר האחראי

 מבוא

הן ע"י הגברת חלוקות תאים והן  -הורמונים צמחיים ידועים כחומרים המשפיעים על גודל פרי 

 ע"י השפעה על גודל התאים. מינים שונים מגיבים שונה לקבוצות ההורמונים.

)    NAAהשתמשו ב 80-90בקיווי מקובל לרסס חומרי צמיחה לשם הגדלת הפרי. בשנות ה 

יקרי. בגלל תופעות לוואי שהיו לאלפאנול, החקלאים ויתרו על השימוש בו. אלפאנול( כחומר ע

 90ריסוס באלפאנול גרם לעילפון של השיחים, שההתאוששות ממנו לקחה מספר ימים. בשנות ה 

)הבנזיל אדנין( גם הוא משפיע, ומאז ה"ספיון", ומקבילו ה"גוליבר" בריכוז   CPPUנמצא כי ה

ת פרי גדול יותר. בשנים האחרונות החלו פרסומים בעולם על משמשים בריסוס לקבל 0.05%

שילוב של שניים ושלושה חומרים מקבוצות -תוצאות טובות בשילוב בין ההורמונים השונים 

 ההורמונים השונות )אוקסינים, ציטוקינינים וג'יברלין(. 

מו בשנים לאומיים שפורס-נבדקו שילובי חומרים להגדלת פרי, עפ"י המאמרים הבין 2019-ב

 שנה, נשאר כטיפול המצטיין.  25האחרונות בנושא. טיפול הספיון, המקובל במסחר מזה 

חומרי צמיחה אחרים, לבד ובשילובים, לא תרמו לגודל פרי יותר מהטיפול המסחרי. השילוב של 

 ואוקסין תרם לגודל פרי וכתוצאה מכך ליבול.  ספיון עם ג'יברלין

 ן ) גוליבר( עם תכשירי אוקסין . החלטנו לשלב ציטוקיני 2020ב 

 



גרם. הפרי בגדלים אלה נחשב  90פרי הקיווי, מזן היווארד, מגיע לגודל ממוצע של  :תיאור הבעיה

גרם. כיום משתמשים בחומרי צמיחה אלפאנול או  100כלא מספק, והשוק מעונין בפרי גדול מ 

. למגדלים יש ענין 5-10% -( כטיפול להגדלת הפרי. תרומת החומרים כציטוקינינים )ספיון/גוליבר

 למצוא חומר שתרומתו תהא גדולה יותר, כחומר בלעדי, או חומר נוסף לחומרים המשמשים כיום. 

 מטרת הניסוי היא: לבחון השפעת חומרים מקבוצות הורמונים שונות על גודל פרי בקיווי.

 

 חומרים ושיטות:

 שיחים.  45ת מעין, סומנו בחורף במטע יראון, חלק

 חזרות בבלוקים באקראי.  5הניסוי בוצע ב 

כפתורים לזמורה. יתר הפרחים  30כפתורים לשיח, כ  450לפני פריחה סומנו, בעזרת סמני פרחים, 

 דוללו. ניתנה עדיפות לדילול כתפיים ומניפות, ואח"כ פרחים נוספים.

  ליטר לשיח. 1לפי הטיפולים. כ שלושה שבועות משיא פריחה, רוססו העצים 

 

 הטיפולים שבוצעו:

 

 1ריכוז  1חומר  צבע טיפול
 10ל   1כמות 

 2ריכוז  2חומר  ליטר

כמות 
 10ל  2

 ליטר

       סמ"ק 5 0.05 גוליבר צהוב 1

       סמ"ק 10 0.1 גוליבר ירוק 2

       סמ"ק 20 0.2 גוליבר אדום 3

       סמ"ק 30 0.3 גוליבר כחול 4

 0.025 אלפנול סמ"ק 5 0.05 גוליבר צהוב סגול 5
2.5 

 סמ"ק

 0.025 אלפנול סמ"ק 10 0.1 גוליבר ירוק סגול 6
2.5 

 סמ"ק

 70 0.7 בולרו סמ"ק 10 0.1 גוליבר כתום צהוב 7

 50 0.5 אמיגו סמ"ק 10 0.1 גוליבר כתום ירוק 8

           ביקורת לבן 9
במשך החודש שלאחר הריסוס נבדק בשטח מצב החנטים, ע"מ לוודא שאין נזק/צריבות ואין נשירת 

 חנטים.

 הבדיקות שבוצעו: 

 טוקסיות.-נערך מעקב פיטו .1

 הפרי נקטף מכל שיח בנפרד.  .2

 נשקל יבול לשיח. .3

 הפרי מויין להתפלגות גודל בביא"ר. .4

 

 תוצאות

 נמצאות בימים אלו בניתוח וסיכום.התוצאות 
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 : חלקות בחוות  שם התוכנית

 : יעל גרינבלטהחוקר האחראי

 אבני איתן –חלקת יוני 

 שנים , התרכז בגליל העליון.  5הקיווי, עד לפני כ 

שורות  2אבני איתן. ניטעו  במטרה לבחון אזורי גידול נוספים ניטעה חלקת קיווי בחוות הנסיונות
שנים בהן  3ברונו.  החלקה התרוממה רק אחרי בנית רשת. כעבור  1היווארד ו  1של קיווי  

 ההיווארד הניב יבול נמוך מאוד , בלתי כלכלי, הוחלט לוותר על מבחן ההיווארד באתר. 

 חלקת הברונו הינה חלקה מוצלחת, יבול טוב והתפתחות טובה. 

ת היתכנות זו כי ניתן לגדל קיווי מזן ברונו בדרום רמת הגולן בתנאי שתוקפד ניתן לאמר מבחינ
 ההגנה מרוח.

 , ניטעה שורה שלישית בזן גינטאו. 2019לפני שנה 

ההתפתחות טובה מאוד, הצימוח טוב, והשיחים בשנה שניה הניבו לא מעט פרי. ) לא נבדק ולא 
 נשקל( .

 תדר טוב באזור זה. נראה כי הגינטאו הדורש מעט מנות קור יס

 ינטעו זכרים מתאימים כך שלקראת הנבה תשופר ההפריה בחלקה. 2021ב 

 שדה נחמיה

שנה.  גידול הברונו מצליח , נושא פרי יציב, מגיע ליבולים טובים  40בעמק החולה גדל קיווי מזה 
 ולכלכלה טובה.  

בצמוד לחלקת ברונו בוגרת, כדי ללמוד האם תנאי הגידול  נטענו שורה של ג'ינטאו 2019בשנת 
 בעמק יתאימו לזן זה.

השיחים צומחים חזק מאוד, התעוררו מהחורף בהתעוררות מלאה, ואף נשאו פרי, בשנה שניה של 
 גידול.  

נראה כי הגינטאו, המורכב על זריע ברונו מרגיש טוב באזור, ובהשלמה של זכרים שיפגשו איתו 
 יבול מלא וגדול. יוכל לשאת

 פיכמן

 ניטע הזן גינטאו לבחינה בצפון הגולן.  2019ב 

החלטנו לוותר על הבדיקה בגלל שבמרום גולן, בחלקה צמודה לפיכמן קיימת חלקה של גינטאו 
 שהורכב, והבחינה יכולה להתבצע אצלם.

 


