דו"חות שנתיים  2018תחום נשירים
תכנית מס' 1
שם התכנית :בחינת כנות תפוח בינוניות ומרסנות  -פיכמן ומתתיהו
שם החוקר האחראי :ישראל דורון
מבוא
הכנה העיקרית בענף התפוח היא כנת החשבי .הכנה מפתחת עץ חזק ,אשר דורש תשומות רבות.
במטרה לקבל מטע מרוסן יותר ,הוקמה חלקת כנות עם כנות אירופאיות חלשות יותר ,המסוגלות
לפתח עצים יותר קטנים .מחשש לקבלת עצים קטנים מדי בכל הכנות ,בוצע גם טיפול של הטמנת
הרוכב ,לשם חיזוק העצים.
מטרת מחקר :איתור כנות מצטיינות למטעי התפוח בגליל ובגולן.
מהלך המחקר
ב 2013 -ניטעו  2חלקות לבחינת שימוש בכנות מרסנות חדשות .הזנים בחוות מתתיהו הן פינק
ליידי וזהוב ,ובפיכמן נבחנים גם הזנים טופ-רד וגאלה .הזנים נקיים מווירוס.
הכנות במחקר נקיות מווירוס ,פרט לחשבי  .13-4הכנות במחקר הן :חשבי ,MM106 ,13-4
 .PI-80 ,PAJAM 2בחוות מתתיהו החלקה נבחנת ב 2 -מרחקי נטיעה  1-1.5מ' בין העצים ,עם
ובלי השרשת רוכב .כל החלקה תחת רשת צל.
ב  2017קטפנו יבול שני .בחוות מתתיהו בזן זהוב היה יתרון לכנה המרסנת  ,9בעיקר בגלל צפיפות
נטיעה .בחוות פיכמן בזן זהוב בממוצע דו-שנתי ,כנת חשבי  1מ' בין עצים וכנה  106הן הטובות
ביותר .בזן פינק ליידי בחוות פיכמן הכנה עם היבול הגבוה בכנה המרסנת החדשה .PI80
תוצאות  :2018כל הזנים פרט לפינק ליידי נקטפו ומוינו – אך הדו"ח עדיין לא הושלם.
המלצות :עדיין אין.

תכנית מס' 2
שם התכנית :זני תפוח מתתיהו-פיכמן2018 -
שם החוקר האחראי :ישראל דורון
מבוא
אנו ממשיכים בבחינה של זנים חדשים וריאנטים מצטיינים של זנים קיימים .נבדקים וריאנטים
ותיקים וכן וריאנטים מטיפוח מקומי ,כשבכל המקרים הכוונה כפולה :מחד למצוא זנים טובים
ומאידך לפסול גרועים ,כדי למנוע כניסתם למסחר .חלקות הזנים הן מנטיעה בשנים שונות ,ולכן
הזנים בהם בגילאים שונים .היום נמצאים במעקב בחוות הניסיונות זנים מגילאים שונים.
מטרת מחקר :שיפור מגוון הזנים בתפוח.

מהלך המחקר
בחוות מתתיהו יש וריאנט חדש של סמיט בשם "צ'לנג'ר" ,שמראה איכות טובה מהזנים
הקיימים.
בחוות פיכמן אנו מתמקדים בזני סטרקינג וסמיט  -וריאנט הסטרקינג הטוב ביותר הוא
"ניקולאי" .בטיפוסי סמיט  -גם כאן מצטיין הטיפוס "צ'לנג'ר".
בשתי התחנות הזנים נקטפים בעיתוי אופטימלי של קבלת צבע וכושר אחסון .הפרי ממוין במערך
מדגמי צבע בבית אריזה פירות גולן .בחוות מתתיהו ופיכמן נמשיך בזנים סמיט וסטרקינג שלא
סיימו  4שנות יבול .בחינת הזנים העיקרית היא בחלקות המבחן.
תוצאות :קטיף הזנים והמיון הסתיים – אך התוצאות עדיין לא עובדו.

תכנית מס' 3
שם התכנית :ריבוי כנות לתפוח במבנה הסגר במתתיהו – לזנים וחלקות מחקר
שם החוקר האחראי :שלומי כפיר ,שרוליק דורון
המטרה :ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילים לחלקת מבחן ,ויצירת פרוטוקול ריבוי
לשתלנים.
מהלך המחקר
אנו ממשיכים בריבוי כנות אשר הגיעו מיבוא .מטרת הריבוי הכנת שתילים לחלקות מחקר כנות
בתפוח.
גם ב 2018 -עיקר הריבוי היה בכנות ג'נבה המיועדות למחקר שנטוע .אנו נעזרים בעינת שדות
ממינהל המחקר לריבוי כנות קשות השרשה.

תכנית מס' 4
שם התכנית :אקלום של עצי פרי נשירים.
חוקר ראשי :פרופ' רפי שטרן
רקע ותאור הבעיה :בשנים האחרונות ,הואטה מאוד פעילות האינטרודוקציה והאקלום של זני
נשירים חדשים ,עקב אי יציבות בקשרים עם גורמים רלוונטיים בחו"ל והעדר מקורות יבוא .על אף
שקיימת האפשרות לעסוק בהשבחה של מיני נשירים ,לא קיימת בישראל תכנית נרחבת ,למעט
המשמש שבו יש תכנית השבחה מוגבלת וכן השקד והרימון בהם נעשות פעולות השבחה נרחבות
ויסודיות ע"י ד"ר דורון הולנד .תכניות השבחה בכלל הנשירים דורשות זמן וממון רב ,אשר ענף
הנשירים אינו מסוגל לשאת .החלופה הזולה להשבחה היא האינטרודוקציה והאקלום של מינים
שונים ,בדומה לעבודותיו הראשוניות של השתלן ספי בן דור ,שתפתור את בעיית המחסור בזנים
איכותיים .לאחרונה ישנה דחיפה חזקה מצד החקלאים להביא זנים חדשים של מינים שונים
שיהיו בעלי פרי טעים יותר וגדול יותר ,שיוכלו להניב יבולים גדולים יותר ,יהיו מותאמים לטעם
הצרכן הישראלי ויהיו בעלי דרישות צינון מועטות .מטרות המחקר -איתור זנים חדשים וכנות
חדשות למיני עצי הפרי השונים ,וניסיון לאקלמם ולבחון את התאמתם לגידול באזורי הארץ
השונים .הבחינה נערכת בחוות השונות הפרושות בגליל בגולן.

מועד תחילת וסיום המחקר .2014-2024 :שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה:


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



כנת האגס  OHF87המצטיינת מ"סטאר פרוט" נבחנת במטעים.



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



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



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



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



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



מספר זנים של תפוח ואגס הנמצאים בבחינה בקרנטינה ,נמצאו חשודים כנגועים בווירוס

והועברו לבידוד.
תוצאות :העבודה מתבצעת לפי התכנית שתוארה לעיל .סט כנות התפוח הראשוני שהובא מג'נבה נפסל,
וסט חדש הובא לארץ במאי  2014ונמצא בריבוי בתנאי קרנטינה .במחצית יולי 2017 ,2016 ,2015
התקיימו בחוות המטעים שבעמק החולה תערוכות של זני גלעיניים חדשים (משמשים ,אפרסקים,
נקטרינות ומעט שזיפים) .חלק מהזנים הללו שוחרר לזכיינים ונמצא בשלב של ריבוי לחלקות מסחריות.
במחצית אוקטובר  2015ו 2016-נערכו בחוות מתתיהו תערוכות נוספות שכללו בעיקר זני תפוח ואגס,
שחלקם נחשפו בפעם הראשונה לקהל הרחב .כמו כן הוצגו זני אפרסקים ונקטרינות מאוחרים וזני
רימונים ואפרסמון.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
בשלב זה נראה שיש ברכה בעמלנו ,והקהל מגיב בהתעניינות לזנים החדשים .יש להמשיך ולהביא
זנים חדשים ולבחון אותם.

תכנית מס' 5
שם התכנית :הסתדקויות בפינק ליידי
חוקר ראשי :רפי שטרן
רקע ותיאור הבעיה:
משלושת הניסויים שנערכו בגליל ובגולן בשנת  2017ומתצפיות מסחריות נוספות עולה שההמלצה
המסחרית של טיפולי הסופרלון ( 0.1%סופרלון בש.פ )50 ,35 ,21 +.מפחיתה הן את שיעור
הסדקים הכללי והן את עוצמתם .עם זאת נראה שהקדמת הטיפולים לש.פ 7 +.או לכל המאוחר
לש.פ 14 +.עדיפה על התחלת הטיפולים בש.פ 21 +.כפי שנהגנו עד היום.
כמו כן מצאנו שכדי לכסות את כל התקופה הקריטית להופעת הסדקים (מ 7-עד  50יום מש.פ).
מבלי להגזים במספר הטיפולים ,ניתן לרווח את הזמן בין הטיפולים ,ולהסתפק בפער של 3
שבועות ,במקום שבועיים בלבד ,בין טיפול לטיפול .מאחר וטיפול ההצללה של העצים הפחית
סדקים ,ובמיוחד בשנת  2017שהייתה חמה בחודשי הקיץ ,נבחן שילוב של טיפולי סופרלון עם
הצללה .חיזוק לקשר בין קרינה גבוהה וסדקים קיבלנו ממתאם חיובי שמצאנו בין טמפרטורות
גבוהות (< )34ולחות יחסית נמוכה (> )30%ביולי-אוגוסט להופעת הסדקים (ראה דו"ח 2017
ומאמר שלנו מ 2014-ב.)Scientia Hort.-
המטרה המרכזית של התכנית – להמשיך ולהוריד את שיעור הנגיעות בסדקים עד קרוב לאפס.
מטרות המשנה
 .1לבחון תוספת טיפול אחד (ריסוס מס'  4בש.פ 70 +.יום) כדי לעמוד טוב יותר
בטמפרטורות הקיץ החמות ,ובמיוחד בחודשים יולי-אוגוסט (ראה דוח .)2017
 .2לבחון השפעת רשת צל ( ,)15%עם סופרלון ובלעדיו ,על הפחתת הסדקים.
 .3לבחון ציטוקינין אחר –  – TDZבהשוואה לסופרלון
מועד התחלה וסיום .2011-2020 :שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
הניסויים נערכו בחוות מתתיהו ובברעם שבגליל ובמרום גולן שבצפון הגולן .בכל הניסויים ניתנו
הטיפולים בעזרת מרסס אוהד ,בנפח תרסיס של  100ליטר/ד' ובמבנה ניסוי של בלוקים באקראי6 ,
חזרות 10 ,עצים לחזרה .בברעם ובמרום גולן נבחנו טיפולי סופרלון עם רשתות ובלעדיהן .במתתיהו אין
רשתות ,אך הוספנו תכשיר חדש לבדיקה (ציטוקינין  = TDZטורבו).
בכל מועד ריסוס של כל הטיפולים ניתן תמיד סופרלון  20 = 0.1%ח"מ  20 + BAח"מ 100 = GA4+7
סמ"ק 100 /ל' .פירוט מלא של הטיפולים (סופרלון ,TDZ ,רשתות ושילוב ביניהם) מופיע בתכנית העבודה
הגדולה.
תוצאות:
 .1רשתות – כל טיפולי הרשת הצליחו להפחית באופן משמעותי ומובהק (בסדר גודל של )50%
את שיעור הסדקים הכללי בהשוואה לעצים שלא כוסו ברשת.
 .2סופרלון –


כל טיפולי הסופרלון השונים הפחיתו באופן משמעותי ומובהק את הנגיעות בהשוואה
לעצים ללא סופרלון.



הקדמת טיפולי הסופרלון לש.פ 7 +.הייתה טובה יותר בהשוואה לטיפול המסחרי בו
התחיל טיפול הסופרלון בש.פ.21 +.



תוספת ריסוס רביעי בש.פ 70 +.לא נתנה כל תועלת בהשוואה לשלושה טיפולי סופרלון
שהסתיימו כולם בש.פ.50 +.

 הציטוקינין הנוסף שנבדק – טורבו (מכיל  )TDZהפחית סדקים בדומה לסופרלון
המסחרי.
 .3רשתות +סופרלון – שילוב של טיפול רשתות עם טיפול סופרלון אופטימלי ( 0.1%סופרלון
בש.פ ,50 ,28 ,7 +.כלומר במרווחים של  3שבועות בין טיפול לטיפול כדי לכסות את כל
התקופה הרגישה לסדקים – ש.פ 7 +.עד ש.פ )50 +.הפחית את שיעור הסדקים לכ 25%-בלבד
בהשוואה לביקורת ללא רשת וללא סופרלון.
 .4היסטולוגיה של קליפת הפרי – התוצאות יתקבלו מעידית גינזברג (וולקני) במהלך החורף.
מסקנות:
 .1מועדי הטיפול המומלצים מהיום :ש.פ 50 ,28 ,7 +.יום .ריכוז סופרלון בכל מועד .0.1%
 .2מומלץ מאוד לכסות את החלקות ברשתות ולשלב עם טיפולי הסופרלון הנ"ל.
 .3יש צורך להרחיב את הבדיקות עם תכשיר הציטוקינין החדש ( TDZטורבו) ,שעלותו נמוכה
בהרבה מהסופרלון.

תכנית מס' 6
שם התוכנית :בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות לתופעת השנטוע
החוקר האחראי :נבות גלפז
רקע ותיאור הבעיה :נטיעה בחלקות שנטוע היא בעיה מרכזית בענף התפוח בארץ ,עקב העיכוב
בגידול והיבולים הנמוכים בשנים הראשונות בחלקות אלה .עד כה טרם נמצאו כנות עמידות
לשנטוע בארץ ,וחומרי חיטוי קרקע  ,שנתנו פתרון חלקי לבעיה ,למשל מתיל ברומיד ,יצאו
משימוש .בגלעיניים ,מאידך ,שימוש בכנות עמידות לשנטוע מניב תוצאות יפות .כיום נמצא
ברשותנו חומר גנטי חדש :מכלואים של חשבי עם זנים אירופאים שנמצאו עמידים לשנטוע
במעבדתו של דורון הולנד בנוה יער ,וחמש כנות עמידות לשנטוע שיובאו לארץ לאחרונה .כנות אלו
יבחנו לעמידות לשנטוע בתנאי הארץ ,ישמשו לפיתוח כנות חדשות שישלבו עמידות לשנטוע עם
יכולת ריסון צימוח ,ולפיתוח סמנים גנטיים לעמידות לשנטוע.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2014-2024 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
מכלואים :במעבדתו של דורון הולנד נעשו הכלאות בין טיפוסי חשבי שונים לזנים אירופאים
( .)Northern SPY 227, MM 102, MM104, MM106המכלואים ,תוצרי ההכלאות ,נשתלו

באדמות שנטוע ,ו 35-מהם ,שהראו יכולת צימוח טובה בתנאים אלה לעומת האחרים ,רובו
ונשתלו בחזרות בנות שתי עצים .בנוסף ,במכלואים אלה נבחנה הרמה של דרישות קור ועמידות
לכנימת הדם .שתילים של ששת המכלואים המבטיחים ביותר בשקלול כל הפרמטרים הועברו
ביוני  2015לחוות מתתיהו לצורכי ריבוי.
כנות מיובאות :באפריל  2014הגיעו לארץ ארבע כנות שפותחו בתוכנית טיפוח הכנות של
אוניברסיטת קורנל ,בג'נבה ,ניו-יורק ) )G41, G202, G11 G935והכנה האנגלית  .MM116כנות
אלה נמצאו כבעלות עמידות גבוהה לשנטוע .הכנות רובו בתחנת ההסגר בחוות מתתיהו באמצעות
הברכות קרקע.
הכנות המיובאות :חלקת הניסוי ניטעה בדצמבר .2016
הטיפולים )1 :חלקת שנטוע -עומק נטיעה :מעל ההרכבה.
 )2חלקת שנטוע  -עומק נטיעה :מתחת להרכבה.
 )3חלקת מחזור  -עומק נטיעה :מעל ההרכבה.
 )4חלקת מחזור  -עומק נטיעה :מתחת להרכבה.
בכל טיפול  21שתילים מכל כנה ( 7חזרות 3 ,שתילים לחזרה) .החלקה מתפתחת בצורה טובה.
לאחר הנטיעה נמדד גובה וקוטר  0של כל השתילים .נתוני צימוח (גובה ,היקף הגזע ,ורמת כיסוי
העלווה) נאספו בנובמבר  2017ו.2018 -
מכלואים :ששת המכלואים רובו באמצעות הברכות אויר וקרקע ,הן בחוות מתתיהו והן בחוות
המטעים .השתילים נותקו בקיץ  ,2017והועברו לעובדיה זיו ,להרכבה של הזן "סמוטי" .חלקת
הניסוי ניטעה בפברואר  ,2018בצמוד לחלקת הניסוי של הכנות המיובאות.
הטיפולים )1 :חלקת שנטוע  -עומק נטיעה :מעל ההרכבה.
 )2חלקת מחזור  -עומק נטיעה :מעל ההרכבה.
בכל טיפול 21 :שתילים מכל כנה ( 7חזרות 3 ,שתילים לחזרה).
תוצאות ומסקנות ביניים :החלקה נשתלה כמתוכנן ,בשתי פעימות ,בחורפים  2017ו.2018-
השתילים מתפתחים היטב .בספטמבר  18נמדדו נתוני צימוח בחלקה :קוטר גזע ,גובה ,והערכה
של רמת כיסוי העלווה .השינוי בקוטר הגזע התקבל באופן הבא( :קוטר הגזע בספטמבר - 2018
קוטר גזע במדידת האפס) .בחלקת המבחן נמצאה פגיעה משמעותית במדדי צימוח שונים בקרקע
שנטוע ,בהשוואה לקרקע הביקורת ,בכל סוגי הכנות 4 .מתוך  15הכנות הנבחנות הראו פוטנציאל
לעמידות יחסית לתופעת השנטוע ,CG202 ,NY289 :ו .NY382 ,CG41-בכנות אלה נמצאה
השפעה פחותה של קרקע השנטוע על הפרמטרים שנמדדו .נתונים נוספים ייאספו בסתיו .2019
המלצות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' 7
שם התוכנית :מציאת תחליפים לאלזודף.
שם החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה :בשל האקלים החם הקיים בישראל בחורף ,יש צורך בעידוד של התעוררות
מיני נשירים בהם צבירת ימי הקור אינה מספקת .כיום נהוג לטפל באלזודף (ציאנמיד חומצי),

שנמצא בעבר כחומר היעיל ביותר בעידוד התעוררות .מאחר והאלזודף אמור להיפסל לשימוש על
ידי האיחוד האירופי בשנים הקרובות ,יש צורך מידי למציאת תחליפים שיאפשרו התעוררות
מיטבית של מיני הנשירים השונים.
מטרת המחקר :מציאת תכשירים משפרי התעוררות בנשירים.
שנות בצוע2020 - 2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
בעקבות ממצאי השנים הקודמות ,נבחנו תכשירים שונים במודלים בחלקות חצי-מסחריות.
התכשירים השונים נבחנו באגס ,תפוח ,אפרסק וקיווי .התכשירים שנבחנו ברמת המודלים היו:
אמון חנקתי ,אמון חנקתי בתוספת  ,TDZפיקאפ ,דינואולטרא ואלזודף כביקורת מסחרית.
חלקות במספר אזורי גידול נבחרו עבור כל מין והתכשירים השונים יושמו על ידי החקלאים
במרסס מפוח.
תוצאות:
בשנה האחרונה נמצא כי באגס שימוש בפיקאפ ובדינו-אולטרה יכול לשמש כחלופה טובה לטיפול
המסחרי באלזודף הנהוג כיום .הטיפול באמון חנקתי עם וללא  TDZאינו מספק ,ועלול להוביל
לפגיעה ביבול.
בקיווי נמצא כי השימוש באמון חנקתי בשילוב עם ארמוברייק כמשטח יעיל ויכול לשמש כחלופה
טובה לשימוש באלזודף.
בתפוח לא נמצאו הבדלים מהותיים בין התכשירים ,וכולם עשויים לשמש כחלופות טובות לטיפול
המסחרי הנהוג כיום.
באפרסק לא נמצאה שונות בין הטיפולים לבין הביקורת.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :אין .נדרשת עוד שנה של מעקב לביסוס הממצאים.

תכנית מס' 8
שם התוכנית :שיפור קבלת החלטות בדילול חנטים בתפוח.
שם החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה:
הרקע לניסוי הוא הקושי בקבלת החלטה לגבי דילול חנטים .דילול חנטים חריף עלול להוביל
ליבול נמוך ,מאחר וחלקם הגדול ינשור גם ללא הטיפול .מאידך ,לאחר דילול ראשון בפריחה,
עומס פרי גדול מדי יוביל להקטנת הפירות ולהתמיינות חלשה של תפרחות בשנה העוקבת .לפיכך,
דילול כימי נוסף הינה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם עודף היבול .איחור בביצוע הדילול
והמתנה לדילול ידני בהמשך העונה פוגע גם בגודל פרי בעונה הנוכחית.
מטרת המחקר :זיהוי המצב הפיזיולוגי של החנטים לקביעת אחוז הנשירה הטבעי וכתוצאה
מטיפול כימי בפריחה.
שנות בצוע2021 - 2018 :

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 .ככל שעצמת הפריחה גבוהה יותר ,כך מספר
הפירות בקטיף גבוה יותר ,גם לאחר הדילול .תגובת הזנים השונים לטיפולי הדילול משתנה בין
זנים ובין אזורים ,ולא ברור מה תגובת העצים לדילול ראשון ,לפני טיפול דילול שני .בניסוי
הנוכחי נבדקת תגובת העצים לדילול יחיד ולדילול כפול בשלושה זנים :פינק לידי ,סטרקינג וזהוב
בשני אזורי גידול (גליל וגולן) .בנוסף ,נעשה שימוש בסמנים גנטיים שזוהו בעבר לבחינת תגובת
העצים לדילול הראשון ,במטרה לפתח שיטת זיהוי לקביעת העצמה והמועד המיטבי לדילול השני.
שיטות:
הניסוי מבוצע בחוות מתתיהו ובמשק קיבוץ אורטל 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 אחר אחוז הנשירה .בנוסף,
נאספו דוגמאות בשני מועדים שונים לבחינת גנים העשויים לשמש כסמנים לתגובה לדילול.
תוצאות:
תוצאות השנה האחרונה הראו כי בזהוב הטיפול בברוויס אינו מספיק .בנוסף ,נמצא כי דילול
ברוויס לאחר דילול ראשון באגריטון מיטבי כאשר הוא ניתן לאחר כשבועיים ולא במועד מאוחר
יותר.
בזן סטרקינג נמצא כי הדילול בגליל קל יותר ולכן פרוטוקול הדילול הנוכחי מספק .מאידך ,בגולן
הדילול קשה יותר ,ופרוטוקול הדילול הנוכחי אינו מספק ואינו מוביל לתוצאה הרצויה.
בפינק לידי התוצאות דומות לתוצאות בזהוב .יש לדלל בברוויס כשבועיים לאחר הדילול
באגריטון.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :כרגע אין המלצות.

תכנית מס' 9
שם התוכנית :עיצוב מטע צר (מטעים קיימים)
שם החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה :במטעי התפוח הקיימים ,המעוצבים בשיטת "לספינז" ,קטיף התפוח נעשה
על ידי שימוש בסולמות .קטיף זה יקר ואיטי .לאחרונה הוכנסו לארץ במות קטיף ,המאפשרות
ייעול הקטיף הן בשטח והן בשינוע הפרי למיכל .שימוש בבמות אלו מחייב שינוי מבנה המטע ,כך
שהפרי הנקטף יהיה במרחק  70ס"מ מהבמה (מרחק המאפשר ניצול יעיל של הבמה) .בנוסף,
נמצא כי כ  30%מהפרי בשיטת העיצוב 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 :פגיעה בפוריות וביבול ,פגיעה בפרי כתוצאה
מחשיפה גבוהה לשמש במטעים שאינם מכוסים ברשת וצימוח חריף של המטע הצר ,העשוי
להוביל להצללה מהירה ולפגיעה באיכות הפרי.
מטרת המחקר :התאמת מטעי תפוח קיימים לקטיף מבמות ושיפור רמת הצבע בזנים אדומים על
ידי חשיפה
לאור.
שנות בצוע2020 – 2017 :
שיטות:
בחורף  2018נגזמו מטעים לרוחב נוף של  1.4מטר ( 0.7מטר בכל צד) .גיזום נעשה בעזרת מכונה או
בגיזום ידני .גיזום המטעים נעשה בזנים פינק לידי וסטרקינג בשני אזורי גידול :גליל וגולן .נבחנו
מספר טיפולים לשמירה על מטע צר ומניעת צימוח .הטיפולים שנבחנו הם :ריסוס במעכבי
צמיחה ,גיזום ידני של ענפים בצמיחה חזקה ותלישה של ענפים הפורצים מנקודות הגיזום.
בכל מטע נבחנו הטיפולים בנפרד ונבדקו איכות הפרי ,יבול וגודל ,בהשוואה למטע הסטנדרטי
ובהשוואה לעצים שהוצרו ולא טופלו לעצירת הצימוח.
תוצאות:
נמצא כי הסבת מטע למטע צר פגעה ביבול.
נמצא כי עיצוב שמוט הנהוג כיום במטעים ,מוביל לעליה באיכות הצבע בזן סטרקינג במידה
ומאפשרים חדירת אור מספקת אל נוף העץ .חדירה זו מתאפשרת על ידי הצרת העצים לרוחב 1.2
מטר ופתיחת "ארובות תאורה" על ידי הסרת ענפי צמיחה ופרי בחובו של העץ ,במרחק של עד 40
ס"מ מהגזע.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :כרגע אין .המחקר יימשך בשנים הבאות.

תכנית מס' 10
שם התוכנית :עיצוב מטע צר (חדש)
שם החוקר :עומר קראין
רקע ותיאור הבעיה :בעיצוב מטע שדרה צר ,ענפי הפרי גדלים ישירות מציר מרכזי ,ובהתאם
מרחקי הנטיעה בין העצים קטנים .בעולם נהוג לנטוע עצים במרחק נטיעה של  1מטר בין העצים,
כאשר מרחק בין השורות נקבע על פי היחס בין גובה העץ לבין רוחב השורה .בשיטת נטיעה זו,
מספר העצים לדונם גבוה ( 280עצים במרחק של  3.5מטר בין שורות) .בהתאם ,היבול הנקטף כבר
בשנה השנייה גבוה ומאפשר החזרה 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 הצפופה .באביב  2018הגיע לארץ חוקר איטלקי
( )Alberto Dorigoniלבחינת מטעי התפוח בארץ .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 את ההשקעה הראשונית .זאת במקביל
לעיכוב במועד הקטיף הראשון ,שבישראל נזרק לרצפה ,והגעה לניבה מלאה בשנה הרביעית.
מטרת המחקר :בחינה של עיצוב עץ רב צירי על פי שיטת אלברטו.
שנות בצוע.2021 – 2018 :
שיטות:
בשנת מחקר זו ננצל נטיעות חדשות במטעים מסחריים לבחינת השיטה הרב-צירית .המטעים
בהם ייבחנו העצים הרב-ציריים הם יראון ,עין זיוון ,מנרה וקדמת צבי.
ייבחנו הזנים פינק לידי ,זהוב וסאן דאונר .הכנות שיבחנו הן :חשבי ו  .106בנוסף למבנה הרב-
צירי ייבחן גם מועד בחירת המוליכים לשנים הבאות ושיטת "גויו" בה מכופפים את העץ בדומה
למצב בגפן יין.
תוצאות:
העצים נגזמו במאי ונבחרו מובילים שישמשו כצירים לעיצוב העץ הרב-צירי .הצירים התפתחו יפה
אך נראה כי יש בעיה בפיצול וביצירת ענפי פרי .יש להמתין לסיום תקופת התרדמה ולהתעוררות
באביב בכדי לראות את רמת הסיעוף המתקבלת.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :עדיין אין .ב 2019 -תינטע חלקה בחוות פיכמן ,בה תיבחן
השיטה במספר כנות ,זנים ,צפיפויות נטיעה ומספר הצירים.

תכנית מס' 11
שם התכנית :מחקר ופיתוח פרוטוקול עבודה בקטיף תפוחים באמצעות במות
ממוכנות לשם הגדלת תפוקות וצמצום עלויות בענף התפוח
חוקרת ראשית :ד"ר יעל זלצר ,המכון להנדסה חקלאית
רקע ותאור הבעיה :בדומה לשאר העולם ,מגדלי התפוחים בישראל מתמודדים עם קשיים הנובעים
מזמינות נמוכה של עובדי קטיף ועלותם הגבוהה ביחס לתפוקה .עלות קטיף מיכל פרי קבועה וגבוהה,
ויכולת המנהל להגדיל תפוקה הינה רק על ידי תוספת עובדים אשר מלכתחילה פחות זמינים במועדי
הקטיף; זמינות שהולכת ומצטמצמת לאורך השנים .באופן מסורתי ,קטיף תפוחים מבוצע באופן ידני ,בו
העובד קוטף את כל העץ ,חלקו מהקרקע וחלקו בעזרת סולם .המגמה העולמית להוזלת עבודת הקטיף
מאמצת מערכת במה ממוכנת תומכת קטיף .הבמות הממוכנות מחליפות את הסולם ,ובכך מאפשרות
לאדם אחד או יותר לעמוד ביציבות ובבטחה בגובה הפרי על העץ ,ומצמצמות את הסיכון והזמן הכרוכים
בהצבת הסולם ,העלייה והירידה ממנו .נכון להיום קיימות בישראל במות קטיף ממוכנות ספורות
והטמעתן חלקית ביותר .לא נבחנה כדאיות השימוש בהן ואופן הפעלתן ביעילות.
מטרת התכנית  -לחקור ולפתח שיטות עבודה ,אשר יביאו להגדלת תפוקות בקטיף תפוחים והקטנת
פגיעות בפרי ,במטרה לוודא שהכנסת במות העבודה מצדיקה את ההשקעה ועומדת בציפיות של
משתמשי הבמות בהווה ובעתיד.
מועד תחילת וסיום המחקר .2018-2019 :שלב המו"פ :מחקר
מהלך המחקר ושיטות העבודה :בעונת הקטיף (ספטמבר  )2018יתבצע חקר זמני עבודה של קטיף
מבמות במטעי תפוח באורטל ,רמת הגולן .בתנאי במות הקטיף (מישור אחד או עצמאיות) ,יתבצע
ניטור פעולות הקוטף הבודד ע"פ מיקומו על המכונה :א .קרקע ,ב .עמדה קדמית על גבי הבמה ,ג.
עמדה אחורית.
ימדדו זמני פעולות ואלמנטים בעבודת הקוטף :זמן קטיף ,זמני הנעת הפרי עד הנחתו במסוע ,זמן
טיפול בכשלים במערכת (אשר מפחיתים את היעילות) ,וזמני בטלה (בשל החלפת מיכל תלוי שיטות
הזנה שונות ,או בשל תלות בתפקודי אנשי הצוות האחרים) .יבחנו היבטים ארגונומיים ותהליך ניהול
הצוות שעל הבמה ופעולות.
יבחן קטיף כולל של תפוח זהוב ,בשיטות הקטיף )1( :במה משותפת (כל הקוטפים עומדים באותו
הגובה )N. Blosi

( )2במות עצמאיות (כל קוטף עומד בגובה אחר
.)Frumaco
לאור התוצאות שיתקבלו ,יבחנו היבטים כגון שינויים נדרשים בשיטת העבודה ,חלוקת משימות
וניהול הזמן ,לשם התייעלות תפקוד העובד ותפוקה מרבית ,והתייחסות להיבטים הקשורים
בהתאמה מכנית של הבמות לתוואי השטח הישראלי.
בנוסף לחקר זמני העבודה ,נאספו נתונים על פגיעות בפרי הנקטף במספר נקודות מרגע הקטיף ועד
הגעתו למיכל.
בנובמבר נערכה תצפית משלימה בקטיף בזן סן-דאונר בשתי הבמות ,לבחינת הרכב העובדים המיטבי
על הבמות.
תוצאות :נאספו ועובדו נתוני פילוח ניצול זמן העובדים על שתי הבמות ,בשני זנים .הנתונים
מתייחסים לזמן בו המכונה עבדה בפועל ,ולא כוללים את הזמן בו המכונה מושבתת או במעבר שורה.
הממצאים העיקריים )i( :זמן סרק גבוה אצל הקוטפים על הבמות )ii( .זמן רב מתבזבז להחלפת
מיכלים.
( )iiiתפוקה (קצב קטיף) גבוהה בהרבה אצל קוטפי הקרקע לעומת קוטף הבמה והנהג )iv( .שיעור
הפגיעות הגדול ביותר הוא בשלב השפיכה מהמסוע למיכל.
בבחינת הרכב העובדים המיטבי על שתי הבמות ,נמצא שההרכב המיטבי ב 5 – FRUMACO -איש,
מהם  2עובדי קרקע .ההרכב המיטבי ב 5 – BLOSI -איש ,מהם  3עובדי קרקע.
המלצות להמשך :לחקור בעונה הבאה :מהירות מכונה מיטבית ,הקשר בין מהירות המכונה לבין
שיעור נזק לפרי ,חלוקה מיטבית של הגבהים בבמה ,נתוני פגיעות בפרי מהמסוע ועד למשאית
ולבית האריזה.

תכנית מס' 12
שם התכנית :שיפור יבול גאלה באמצעות ממשק השקיה\דישון משופר והזנה
עלוותית
שם החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה  :פוריות הגאלה בגליל העליון ובגולן נמוכה ,ויבול גבוה מ 4 -טון/דונם גורר אחריו
סירוגיות בעונה העוקבת .במטעי התפוח של משפחת ברנס בשומרה מתקבל יבול עוקב ורציף של
כ 8 -טון לדונם ,כשממשק ההשקיה ,הדישון וההזנה העלוותית שונה .הממשק כולל תחילת
השקיה מוקדמת ,דישון מוקדם ,מספר טיפולי הזנה עלוותית ,מנות השקיה גבוהות מאוד בעונה,
השקיה גבוהה יחסית לאחר הקטיף וריסוסי אוריאה לשילוך המהווים גם חומר הזנה.
מטרת המחקר לבחון את הממשק משומרה במטע גאלה בגולן.
חומרים ושיטות
המחקר מבוצע במטע אורטל ,בחלקת גאלה בוגרת שהייתה בשנת שפל ב .2018 -בניסוי יהיו 3
טיפולים :ביקורת עם ממשק רגיל במשק ו 2-טיפולי "ממשק ברנס"  -האחד יכלול את כל
הפרוטוקול ובשני ייבחן כל הפרוטוקול למעט מנת ההשקיה ,שתיקבע על פי קריאות תא הלחץ.
ביצוע  :2018חלקת הניסוי הוקמה השנה והתחלנו בטיפולים לאחר הקטיף .עקב בעיות תפעול
היה קשה לשלוט במנות ההשקיה .במהלך החורף יוחלף בקר ההשקיה על מנת לאפשר ביצוע תקין
של המחקר.

המלצות להמשך :הניסוי בתחילת דרכו והוא אמור להימשך  4עונות ,שייצגו  2מחזורי סירוגיות.

תכנית מס' 13
שם התכנית :תצפית לבחינת פוריות בגאלה
שם החוקר :פרופ' אלון סמך
רקע :בזן גאלה בעיית סירוגיות ופוריות קשה ,שאינה מאפשרת רווחיות נאותה .יש דיווח על מטע
מצטיין במשק שומרה ,בו מושגות תוצאות מקצועיות מרשימות ,של יבולים גבוהים ורציפים.
במשק זה ממשק אחר מהמקובל – השקיה נדיבה ,דישון רציף גם בסתיו ,שכנראה מסייעים
להשגת התוצאה .נדרשת בחינת תופעה זו.
מטרת המחקר:
האם במטע ברנס יש הבדל לעומת מתתיהו ביחס בין דורבנות המכילים מספר שונה של חנטים,
ובמידת ההשפעה של עומס פרי על פריחה חוזרת?
להבין האם שינוי בממשק ,זן ומיקום משפיע על:
 חלוקת החנטים על העץ (מספר דורבנות ללא פרי ,עם פרי אחד וכו')... סה"כ היבול ,גודל פרי ממוצע וחלוקת הגדלים בעץ (מישהו אחר). הפריחה החוזרת של העץ בהקשר ליכולת פריחה על דורבן על רקע של מספר החנטיםשנותרו בשנה הקודמת על אותו הדורבן (מידת הרגישות לסירוגיות).
משך הניסוי :אביב  – 2018אביב 2019
חומרים ושיטות :בתצפית המוצעת נעקוב אחר זן אחד  Top redסטרקינג בשני מקומות:
 .1חלקה  262שומרה ממשק ברנס (עיצוב עץ ,דישון ,ריסוסי עלווה ,ריסוסי דילול,
קיטום ענפים חד -שנתיים ארוכים בקיץ).
 .2חלקת גאלה בחוות מתתיהו.
בחירת העצים לניסוי באביב  :2018העצים שנבחר לניסוי יהיו בעלי פריחה רבה 5 ,עצים לאתר.
סה"כ  10עצים לניסוי.
-

בכל עץ נסמן סביב שיא פריחה  2ענפים המכילים כל אחד לפחות  50תפרחות.

-

ענף  :1להסיר את כל החנטים מהדורבנות (עד  7ימים משיא פריחה).

-

ענף  : 2להשאיר חנט אחד לדורבן (דילול ידני כ 20-יום משיא פריחה) .לספור ולסמן בענף
את כל הדורבנות מהם לא נותר אף חנט בגלל נשירה טבעית-כימית.

-

שאר העץ :בתום הנשירה הטבעית נסמן ונספור לפי סוגים כ 100-דורבנות:
 oדורבן המכיל  0פירות .סימון בצבע . A
 oדורבן המכיל פרי יחיד .סימון בצבע .B
 oדורבן המכיל שני פירות .סימון בצבע .C

 oדורבן המכיל שלוש פירות .סימון בצבע .D
-

מספר הסימונים לעץ .200 :ב 5 -עצים –  ,1,000שני אתרים – .2,000



בדיקת פריחה חוזרת לכל דורבן באביב הבא.



מדידות :מספר פירות סופי לכל עץ בניסוי ,משקל פרי כולל לעץ בניסוי ,התפלגות גודל פרי

לעץ בניסוי (כנ"ל).
תוצאות :הפרי נקטף .הנתונים בעיבוד וניתוח .יוצגו בכנס בינואר.
המלצות להמשך :יועברו עם דו"ח סופי.

תכנית מס' 14
שם התכנית :שיפור איכות שתילי תפוח
שם החוקר :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה :איכות שתילי התפוח המסופקים ע"י המשתלות אינה מספקת .במקרים
רבים התפתחות השתילים בחלקות הצעירות איטית ,והעצים לא מגיעים לניבה מלאה בשנה
רביעית .כמו כן נדרשת הוזלת עלות השתילים ,שחשיבותה גדלה בגלל ירידת רווחיות המגדלים
בשנים האחרונות .הכנסת טכניקות גידול חדשות (מטע צר ועץ רב-צירי) מחייבים שתילים שייבנו
אחרת במשתלה.
מטרת התכנית :פיתוח פרוטוקול לייצור שתילי תפוח שייתן מענה מקצועי וכלכלי לצרכי הענף
בשנים הבאות.
חומרים ושיטות :ייבחנו מספר כלים לשיפור ייצור שתילי תפוח:
א .ייצור שתילון בדומה לקיים בירקות ובגינון.
ב .יבוא שתילי  B-Baumולימוד ייצורם בארץ.
ג .בחינת השפעת כיסוי רשת ,סוג המצע ,צפיפות השתילים על ייצור שתילים.
ד .בחינת מיקום המשתלה (גובה טופוגרפי) על איכות השתילים.
ה .בחינת עיצוב השתיל – סיעוף ,גובה הכנה בקרקע ,נפח שורשים מיטבי,
עובי גזע נדרש.
תוצאות :תכנית המחקר המפורטת גובשה במהלך נובמבר ,לאחר מספר דיונים שנערכו במהלך
השנה.
התכנית תופעל בתחילת .2019
המלצות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' 15
שם התכנית :הכנה לתכנית השבחה בתפוח – איתור מוטנטים
שם החוקר :יובל עגני
רקע ותיאור הבעיה :כחלק מתכנית מקיפה לשיפור ההתמודדות של ענף התפוח עם איום היבוא,
מתוכננת תכנית רב-שנתית ארוכת טווח להשבחת זן תפוח ישראלי .עדיין לא גובשו יעדי התכנית,

כולל הגדרת תכונות נדרשות מהתפוח החדש .ידוע מהעולם ,שחלק ניכר מזני התפוח הם תוצרי
מוטנטים במטעים.
מטרת המחקר :טיפוח זן תפוח ישראלי ,שיעמוד בדרישות הצרכן בארץ לגודל ,צבע ,פציחות,
טעם ועוד.
חומרים ושיטות :גויס צוות נוטעים ותיקים שיעבוד באופן חלקי בסריקת מטעי התפוח לפני
קטיף ,כל זן במועדו ,ויסמן ענפים בעלי פוטנציאל (וסימון עץ ,שורה ,חלקה) ,למעקב בעונה הבאה.
הנתונים ירוכזו ויועלו ע"ג מפה\תצלום אוויר .המוטנטים שייאספו ישמשו חלק מהחומר הגנטי
שיעמוד לרשות תכנית ההשבחה.
תוצאות :נסרקו מטעים בגולן ובגליל בזנים גאלה ,זהוב וסטרקינג .אותרו מספר עצים שנראים
מעניינים .הם סומנו בשטח וע"ג מפה וייבחנו בעונה הבאה.
נערכה עבודת הכנה לכניסה לתכנית השבחה בענף התפוח ,במטרה לפתח זן ישראלי .התכנית
ארוכת טווח ודורשת משאבים רבים שעדיין אינם בנמצא.
המלצות להמשך :עדיין אין.

גלעיניים
תכנית מס' 1
שם התכנית :בחינת זנים וכנות בגלעיניים355 .
חוקר אחראי :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
זנים הינם מנוע צמיחה בכל מיני הפירות בכלל ,ובגלעינים בפרט .הבלאי המקובל של זן הוא כ10-
שנים ,לאחר מכן הזן הופך להיות מיושן .קצב ההתחדשות בזני הגלעיניים בעולם הוא מהיר
מאוד .בנקטרינה ואפרסק נדרשת פריסת עונה מהאביב המוקדם ועד שלהי הסתיו ,בזנים
איכותיים בעלי ציפה לבנה וצהובה .נדרשת הגדרה מדויקת לגבי מדת התאמתו של הזן לאזור
האקלימי ,מבחינת דרישות מנת הצינון ואיכות הפרי המתקבלת.
היעד :בחינת זנים חדשים ואיכותיים לאורך כל עונת השיווק ,והתאמתם האזורית.
מועד התחלה1999 :

מועד סיום :נמשך קבוע

מהלך המחקר ושיטות העבודה:
זנים נבחנים ב 4-חוות אזוריות המשקפות  4אזורי גידול שונים ,הנבדלים בעיקר בכמות שעות
הקור הנצברות בהן .אתרי המבחן הם חוות מתתיהו ,בחוות החולה בחוות פיכמן ואבני איתן.
באתרים אלו נבחנים זני פטנט ממקומות שונים בעולם .חלקות אלו ,לפי בקשת המטפחים מחו"ל,
מגודרות וסגורות לקהל הרחב (מלבד חוות אבני איתן בה לא נבחנים זני פטנט מוגנים) .בחוות
מתתיהו נבחנים כל הגלעיניים .בחוות החולה נבחנים כל הגלעיניים מלבד גודגדן ,ובחוות פיכמן
נבחנים כל הגלעיניים מלבד שזיף.
בכל חווה נשתלו  6-10עצים מכל זן חדש.
תוצאות ביניים
בכל החלקות נערכו מעקבי פנולוגיה ונערך מעקב אחר היבולים ואיכותם .נעשתה הערכה לגבי
מידת התאמתם האזורית של הזנים השונים .דו"ח על הזנים מתפרסם בסוף כל שנה באתר מו"פ
צפון.
זנים מתאימים יצאו למשקים לחלקות מבחן וחלקות מסחריות.
בחלקות זני הפטנט אנחנו רואים טיפוסים מעניינים מאד של משמש בצבע בגודל וטעם שונה
מה"רעננה" ,שמאריכים את עונת הקטיף ליוני-יולי .יצאו למסחור כמה זני אפר/נקט' שנרכשו על
ידי שתי משתלות ,וחלקות מסחריות נשתלו בעונה זו ברחבי הארץ .זו השנה השנייה בה אנו
רואים כמה ז ני שזיף ודובדבן מעניינים מאד .בסוף השנה נמליץ על כמה זנים חדשים בדובדבן
ובמשמש.

מסקנות והמלצות להמשך המחקר
התאמה נכונה של זן לאזור הגידול הינה גורם מרכזי ברווחיות המטע ,וכדי להגיע לתוצאות
נאותות יש להמשיך בבחינת ובהבאת זנים חדשים .ב 2018 -נמשך ניפוי הזנים הלא-מתאימים בכל
מיני הגלעיניים ,והושארו רק המתאימים להמשך בחינה.
המשך תכנית האקלום בגלעיניים אינו ברור ,לאחר סגירת שולחנות המגדלים במועצת הצמחים.
ללא תקציב מסודר ,תצומצם משמעותית הפעילות בתחום זה.

תכנית מס' 2
שם התכנית :בחינת כנות חדשות למשמש בתנאי שנטוע ובתנאים רגילים.
חוקר אחראי :שמעון אנטמן
רקע ותיאור הבעיה:
בעיית שנטוע גלעיניים לאחר גלעינים ידועה בארץ ובעולם .בעיה זו חריפה במיוחד בנטיעת משמש
לאחר משמש (כשהמטע שנעקר היה על כנת משמש) .בניסיון לפתור בעיה זו הוקמה לפני כ15-
שנים בחוות אבני איתן חלקת משמש מהזן רעננה על מספר כנות .החלקה ניטעה על מטע משמש
בן  10שנעקר.
תוצאות בחינה של מספר כנות הראו יתרון מובהק לכנת ה 27-29 -בתנאי שנטוע ,ומאז הפכה כנה
זו לכנה המרכזית בשנטוע משמש בישראל.
יצור שתילי משמש על כנת  27-29נתקל בבעיות שתלנות ,בעיקר בשל אי-ההצלחה ליצר באופן
סדיר שתילים.
באירופה משמשות מספר כנות אפרסק ככנות מובילות למשמש .השתילים המתקבלים על כנות
אלו אחידים ,וללא כל בעיה שתלנית .לאחרונה יובאו זריעי כנות אלו לישראל והוחל ביצור מסחרי
של שתילי משמש על הכנות הללו ,ללא כל ידע כיצד הן מתנהגות בתנאי ישראל.
מטרת המחקר :לבחון את ביצועי הכנות החדשות בתנאי שנטוע וללא שנטוע מול הכנות
המקובלות היום.
מועד התחלה וסיום.2014-2024 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה :בקיץ  2014ניטעה חלקה בחוות החולה בתנאי שנטוע .הכנות
הנבחנות הן :רובירה ,מונטקלר ו - GF305-שלוש כנות אלו הן זריעי אפרסק המשמשות ככנות
למשמש באירופה .בנוסף נבחנת כנת הנסן ,כאשר עליה מורכב אפרסק (כסנדוויץ') ועליו משמש,
וכנת  . 27-29כיוון שלא היו לנו מספיק שתילים ,בחלק מהכנות החלקה ניטעה בחסר ,שהושלם
באופן חלקי לאחר השמיטה.
תוצאות :ב 2018 -נערך קטיף שני .הנתונים בעיבוד וניתוח.

תכנית מס' 3
שם התכנית :עיצוב שזיף 2938
החוקר האחראי :אמנון ארז
רקע ותיאור הבעיה
גידול השזיף היפני בארץ מקיף כיום כ 15000-דונם 90% ,מהם מרוכזים באזור הצפון .העץ מעוצב
בדרך כלל בשיטות הגביע שונות .מרבית הנטיעות החדשות מתבססות על כנה אחת ,בעלת עצמת
צמיחה היוצרת עץ חזק .חוזק הצמיחה מגביר את דרישת הקור של פקעי השזיף וגם עקב כך
היבול השנתי הממוצע במטעי השזיף בישראל נמוך (כטונה וחצי לדונם) ורווחיות נמוכה .העלאת
היבולים היא קריטית לקיום הענף .למדנו באפרסק ודובדבן שצורות עיצוב שונות עשויות לשנות
את היחס בין צמיחה ופוריות ולשפר היבולים.
מועד התחלת התכנית ומועד סיום.2011-2020 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
נבדקות  6צורות עיצוב  2 -כנות ו 3 -זנים .הזנים :רויאל  Zבלק דיאמונד ובלק ג'ם – המהווים את
הזנים המרכזיים בשזיף יפני בישראל .נטיעה של  3הזנים בצמוד לכל עיצוב .הנטיעה לכל זן-עיצוב
היא באורך  60מ' ,ב 2 -שורות .מחצית השורה על כנת  GF677ומחצית על  .Citationמרחק בין
השורות  5מ'.
צורות העיצוב הנבחנות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

גביע כבקורת ראשונה .מרחקי נטיעה בשורה  3 -מ' ב GF677 -ו  2.5מ' ב.Citation -
ציר כבקורת שניה .מרחקי נטיעה בשורה  2 -מ' ב GF677 -ו  1.5מ' ב.Citation -
גביע  4צירים .מרחקי נטיעה בשורה  3מ' ב GF677 -ו  2.5מ' ב.Citation -
 Vרגיל בצפיפות גבוהה .מרחקי נטיעה בשורה  1.5מ' ב GF677 -ו 1.0 -מ' ב.Citation -
 Yרגיל דו-ענפי .מרחקי נטיעה בשורה  2מ' ב GF677 -ו  1.5מ' ב .Citation
 Yארבע ענפי .מרחקי נטיעה בשורה  2מ' ב GF677 -ו 1.5 -מ' ב .Citation

תוצאות ביניים
בשנת  2015התקבל יבול שני .בזן בלק דיאמונד היה הבדל מובהק ביבול בין כנת הסייטישן שנתנה
כ 5-טון בממוצע ,לבין כנת ה 677-שנתנה  2.8טון בממוצע .גודל הפרי על כנת הסייטישן היה טוב
יותר .בבלאק ג'ם לא נראו הבדלים בין הכנות השונות ,אבל בעיצוב  Vהיבולים היו גבוהים יותר.
בשנת  2016המגמה התהפכה ,והיבול על כנת ה 677-היה גבוה מאד  5-8 -ט'/ד'  .גם היבול על
הסייטישן היה גבוה ,אבל נפל מהיבול על ה.677-
ב 2017 -היבולים בשני הזנים הנבחנים גבוהים מאד .מסיכום  3שנים עולה כי כנת  677מניבה
בממוצע יבול גבוה באופן סטטיסטי מכנת הסייטישן .בזן בלק דיאמונד אין הבדל בין שתי הכנות,
אך גודל הפרי בכנת סייטישן גדול סטטיסטית מכנת  .677על העיצובים הצפופים יש יותר פרי
מאשר בעיצוב המרווח יותר.
תוצאות קטיף  2018נמצאות בעיבוד וניתוח.
מסקנות והמלצות להמשך :הזן רויאל-זי יוצא מהניסוי עקב יבולים נמוכים מאד.
לאחר  5שנות יבול ,המסקנות מביצועי החלקה יועברו בדו"ח הסופי.

תכנית מס' 4
שם התוכנית :הקדמת הבשלה בדובדבן
שם החוקר :עומר קראין
רקע :ענף הדובדבן בישראל מקיף כ  5,000דונם .ייצור של מעל  5,500טון בשנה לשוק המקומי
יוביל לירידת מחירים ולפגיעה בכדאיות הכלכלית .תקופת ההבשלה ושיווק הדובדבן בארץ היא
בחודשי מאי עד יולי ,במקביל לתקופת ייצור הדובדבן באירופה .בחודש אפריל יש מחסור
בדובדבן באירופה ומחירי פרי טרי גבוהים .לכן ,הקדמת מועד ההבשלה והקטיף תאפשר ייצוא
הפרי במחירים גבוהים וברווחיות גדולה.
מטרת המחקר לכן ,היא :הקדמת מועד קטיף דובדבן איכותי מהזנים רנייר ורויאל דון לאפריל.
זאת ,מבלי לפגוע באיכות הפרי (צבע וטעם) ומבלי לפגוע ביבול לדונם.
שנות בצוע.2020 – 2017 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
המחקר מבוצע בשני אזורים :צפון רמת הגולן ( 900מטר מעל פני הים) ומרכז הגולן ( 700מטר
מעל פני הים) .בשני האתרים הוקמו מבני מתכת המאפשרים כיסוי העצים בפוליאתילן .עצים
טופלו בשוברי תרדמה לאחר צבירת שעות צינון מספקות ,כאשר מועד הריסוס הראשון היה לפני
ב 11-לינואר .לאחר הריסוס כוסו העצים ביריעות פוליאתילן .בצפון רמת הגולן נעשה שימוש גם
בחימום אקטיבי על מנת למנוע קפיאה אפשרית ,ושיפור בהתעוררות וקצב ההבשלה .נבחנו מועד
ההתעוררות ,עצמת הפריחה והעלווה ,אחוז הפרחים הפגועים ,אחוז החנטה ,מועד ההבשלה,
מועד הקטיף והיבול.
תוצאות:
סיכום ממצאי השנה מראה ,כי ניתן לעמוד בדרישות מועדי ההבשלה ולהקדים את מועד הקטיף
בשני זני האיכות רויאל דון ורנייר .השנה הנוכחית התאפיינה בחורף חם ,ולכן לא נצברו שעות
הקור הרצויות במועדים הרצויים .בהתאם ,טופלו החממות השונות להתעוררות במועדים שונים.
חלק מהחממות טופלו מוקדם ( 350שעות צינון) חלק מאוחר יותר ( 450שעות צינון) וחלק לאחר
צבירה של  600או  800שעות צינון .נמצא כי קיים יחס הפוך בין שעות הצינון לבין דרישת שעות

החום לפריחה .ככל שנצברו יותר שעות צינון ,כך הדרישה לשעות חום קטנה ועצים פרחו מהר
יותר .בנוסף ,נמצא כי חנטה טובה התקבלה רק לאחר צבירה של  800שעות צינון .נראה על כן כי
צבירה מספקת של שעות צינון היא תנאי הכרחי לקבלת יבול .מאחר וצבירה של שעות צינון
מספקות במועד מוקדם נראית רק בצפון הגולן ,יש להתמקד באזור גידול זה .אזור גידול זה,
המאופיין בחורפים קרים ,מחייב חימום אקטיבי ויש לבחון את הכדאיות הכלכלית של השיטה.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
המחקר ימשיך ויבדוק את הקשר בין שעות הצינון לבין יבול ,על מנת לקבוע את אזורי הגידול
בהם כדאי להשקיע בחממות.

תכנית מס' 5
שם התוכנית :הוספת כוורת הבומבוס למטעי שקד לשיפור החנטה ויבול
החוקר האחראי :גל ספיר
רקע ותיאור הבעיה
השקד כחלק ממשפחת הורדניים נושא את מנגנון אי-ההתאם העצמי הגמטופיטי .מכאן ,שדרושה
האבקה זרה על מנת לקבל חנטה ופרי .כמות החנטה תלויה באופן ישיר בזרימת האבקה במטע.
היבול בזני השקד השונים אינו אופטימלי ,כתוצאה מהתאם חלקי בין הזנים במטע ומפעילות
מוגבלת של דבורי דבש .מניסויים קודמים למדנו ,שתוספת דבורי בומבוס ( )BBלמטעי האגס
והתפוח בגליל ובגולן שיפרה היבול וגודל הפרי באגס (ספדונה וקוסטיה) ובתפוח (גאלה סטרקינג
וזהוב) .הסיבה העיקרית לכך ,הינה ההצלחה בהעלאת שיעורי ההאבקה הזרה בין מפרה למופרה,
שהביאה להפריה מוצלחת יותר ,וכתוצאה מכך להגדלת מספר הזרעים בפרי ,שיפור גודל הפרי,
שיפור החנטה והיבול הכללי .בשנת  2016התחלנו בניסוי להוסיף כוורות דבורי בומבוס גם בשקד,
ונבחנה השפעת הכוורות בחלקות מסחריות ברמת מגשימים .בשנת  2018נבחנה הוספה גם במטע
שדה נחמיה.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
התצפית נערכה במטע רמת מגשימים בגולן ומטע קיבוץ שדה נחמיה בגליל העליון .במטע רמת
מגשימים מבוצעת במחצית מהחלקות הצבה מסחרית של דבורי בומבוס לצד דבורי דבש .בשדה
נחמיה הוצבו ע"י כוורת דבורי הדבש  5כוורות (טריפלים) של דבורי בומבוס בחלקה המתוגברת
לעומת ביקורת עם דבורי דבש בלבד.
תוצאות ביניים

.1

ברמת מגשימים אחוזי החנטה הינם דומים בין החלקות .תוצאה זאת מוסברת ע"י

ספירת הדבורים ,בה ראינו נוכחות בומבוסים גם בחלקת הביקורת.
בשדה נחמיה אחוזי החנטה בחלקה המתוגברת כמעט כפולים מחלקת הביקורת (35.48%
.2
לעומת  18.29%בהתאמה).
מסקנות והמלצות להמשך המחקר
בבחינה הראשונית שאנחנו עורכים בשנתיים האחרונות אנו רואים כי קיים פוטנציאל חיובי
לקבלת יותר פרי בחלקות המתוגברות בדבורי בומבוס.

אגס
תכנית מס' 1
שם התכנית :ריבוי כנות אגס
שם החוקר :שרוליק דורון ,שלומי כפיר
מבוא
ממחקרי הכנות באגס שעשינו בשנים האחרונות מצאנו כנות טובות לקוסציה .במסגרת מחקרים
אלו נאספו יבולים ומצאנו קלוני כנות מצטיינים .מטרתנו לעסוק בריבוי קלונים מצטיינים של
כנות שנבחנו בניסויי כנות אגס בעבר ,כמו בטלופוליה  ,19וכנת הלביא .כמו כן נעסוק בריבוי הזן
 701ככנה סבילה לפסילת האגס.
המטרה :ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילים לחלקת מבחן ,ויצירת פרוטוקול ריבוי
לשתלנים
ב 2018-המשכנו במאמץ לריבוי הקלונים בבטלופוליה –  19ולביא ,וריבוי הכנה .701
המלצות להמשך :המשך הטיפול בריבוי כנות נמצא באי-ודאות לאחר סגירת שולחן אגס במועצת
הצמחים .ללא תקציב ודאי ,המשך הטיפול בריבוי כנות אגס אינו ברור.

תכנית מס' 2
שם התכנית :זני אגס חדשים
חוקר ראשי :שרוליק דורון
מבוא :ענף האגס בארץ נמצא במשבר כללי קשה ,הנובע מיבולים נמוכים בזני האגס העיקריים
קוסציה וספדונה .כחלק מהיערכות להביא לנטיעת זני אגס פוריים יותר באזורי גידול חדשים,
בחלקות מגובה  600מ' מע"פ הים ,אנו מחזירים למבחן זני אגס עיקריים מהעולם .במסגרת
מחקר זה ניטעו חלקות מחקר בזני אגס אירופי בחוות המחקר :מתתיהו ,פיכמן ואבני איתן.
המטרה  -מציאת זנים חדשים פוריים שיאפשרו קיום מטע אגס רווחי בארץ.
תכנית  -2018היבול ב  2017היה נמוך ברוב החלקות .היבול הטוב היה בזן פקהמס באבני איתן.
השנה נמשיך בבחינת הזנים בכל חלקות  -אבני איתן פיכמן ומתתיהו.
תוצאות  :2018הזנים נקטפו  -אך עדיין אין בידנו דו"ח תוצאות מפורט .הדו"ח יושלם עד ינואר
.2019
המלצות להמשך :המשך הטיפול בהכנסת זני אגס חדשים נמצא באי-ודאות לאחר סגירת שולחן
אגס במועצת הצמחים .ללא תקציב ודאי ,המשך הטיפול בנושא זה אינו ברור.

תכנית מס' 3
שם התכנית :אגס – בחינת כנות תחליפיות לחבוש
החוקר הראשי :שרוליק דורון
מבוא :מבחינה הלכתית קיים איסור להרכיב מין שאינו במינו .באגס ,בזן ספדונה ,הכנה
המקובלת להרכבה היא חבוש ,וע"פ ההלכה אסור להרכיב אגס על חבוש.
המטרה -מציאת כנה המאפשרת גידול אגס ללא שימוש בכנת חבוש.
מהלך המחקר :החלקה ניטעה באבני איתן ,ב 2 -כנות :חבוש  BA 29וכנת  .OHF-97בכל כנה גובה
נטיעה שונה של השתיל .בכנת  OHFהחזקה הנטיעה היא כאשר ההרכבה בגובה  10ו  20ס"מ
מע"פ הקרקע .בכנת חבוש  -הטמנת הרוכב  10ס"מ מתחת לפני קרקע ,ונטיעת ההרכבה בפני
הקרקע .הניסוי באקראיות גמורה 6 ,חזרות לטיפול.
בהגעת השתילים לניבה ייבחנו היבולים וההתמודדות עם חוזק העץ הצפוי בכנת .OHF
תכנית  - 2018ב  2017נתקבל יבול ראשון .היבול הגבוה היה בכנת בטלופוליה גובה הרכבה 10
ס"מ מע"פ הקרקע .השנה נמשיך במעקב וקטיף .במחקר כנות נדרש מעקב של לפחות  6שנים.
תוצאות  :2018בוצע קטיף בחלקה ,אך התוצאות עדיין בעיבוד.

המלצות להמשך :המשך הטיפול בבחינת כנות אגס תחליפיות לחבוש נמצא באי-ודאות לאחר
סגירת שולחן אגס במועצת הצמחים .ללא תקציב ודאי ,המשך הטיפול בנושא זה אינו ברור.

תכנית מס' 4
שם התכנית :שימוש בזן  701ככנת ביניים לשיפור יבול בספדונה
שמות החוקרים :שרוליק דורון ,אריק וולך ,סולימן פרחאת –מו"פ צפון
מבוא
בשנת  2010ניטעה בחוות המטעים בחולה חלקת מחקר שמטרתה בחינת האפשרות כי טיפוסי
אגס העמידים לפסילת האגס ,יכולים להקנות עמידות לפסילה לזן ספדונה המורכב עליהם.
בחלקה נבחנים  2טיפוסים של אגס שהראו עמידות יחסית לפסילת האגס .הטיפוסים הם 701 :ו-
 .760הטיפוסים הורכבו ככנת ביניים ב 2 -אורכים  20 -ו 50 -ס"מ ,על כנת בטלופוליה וכנת חבוש,
כאשר עליהם הורכב הזן ספדונה .החלקה נטועה בגוש הכולל  2שורות קוסציה ו 2 -שורות
ספדונה.
מחקר ההשפעה על נוכחות פסילת האגס נערך ע"י ד"ר ליאורה שאלתיאל בשיתוף ד"ר דורון
הולנד וחוקרים נוספים .מחקר הפסילה הסתיים ב .2016 -מהמחקר בפסילה עלה ,כי הרכבת הזן
 701כקטע ביניים באורך  50ס"מ ,היה עם רמת פסילה נמוכה במובהק לעומת שימוש עם הזן 760
כקטע ביניים ,ונמוכה במובהק מרמת הפסילה בזן ספדונה שהיה מורכב על כנת חבוש ובטלופוליה
(ללא קטע ביניים).
בהסתכלות על העצים בחלקה ,ראינו כי עצי הספדונה המורכבים על כנת הביניים  701הם עצים
קטנים יותר ,ויותר פוריים.
על כן ,עם סיום מחקר הפסילה ,החלטנו כי נמשיך את מעקב בחינת יבול וגודל פרי של הזן
ספדונה על הכנות חבוש ובטלופוליה ,עם ובלי שימוש בזן  701כקטע ביניים .בשנים 2017-18
ביצענו השוואת תוצאות יבול ומשקל פרי של הזן ספדונה על כנות :חבוש  BA 29ובטלופוליה ,עם
ובלי הרכבת הזן  701כקטע ביניים.

חומרים ושיטות
זן – ספדונה .כנות ביקורת להשוואה  -בטלופוליה וחבוש .BA 29 -קטע ביניים – זן  - 701עמיד
לפסילה.
אורך קטע ביניים  20 -ו  50ס"מ .מרחקי נטיעה  110 = 2 X 4.5 -עצים לד' .מס' חזרות 7 -לכל
צירוף 3 ,עצים לחזרה.
טיפולים בחלקה
 .1ספדונה  ,701 Xאורך קטע ביניים  20ס"מ  Xכנה בטוליפוליה.
 .2ספדונה  ,701 Xאורך קטע ביניים  50ס"מ  Xכנה בטוליפוליה.
 .3ספדונה  ,701 Xאורך קטע ביניים  20ס"מ  Xכנה חבוש BA 29

 .4ספדונה  ,701 Xאורך קטע ביניים  50ס"מ  Xכנה חבוש BA 29
 .5ספדונה  Xכנה בטוליפוליה.
 .6ספדונה  Xכנה חבוש .BA29
תוצאות 2018
א .היבולים הגבוהים ביותר ,בסיכום  5עונות וב 2018-בפרט ,התקבלו בצירופים ספדונה X
( 701בשני האורכים  Xכנה בטוליפוליה ,כפולים מהיבול בצירוף ספדונה  Xבטוליפוליה
ללא כנת ביניים.
ב .משקל הפרי הגבוה ביותר התקבל בצירופי ספדונה על כנה חבוש ,עם ובלי  701ככנת
ביניים.
משקל הפרי בצירוף ספדונה  ,701 Xאורך  50ס"מ  Xכנה בטוליפוליה לא היה שונה
סטטיסטית מהצירוף ספדונה  Xבטוליפוליה.
סיכום :מטרת הניסוי בחלקה זו הייתה לימוד השפעת קטעי ביניים של הזן  701העמיד לפסילה,
והשפעת אורכו להקניית סבילות למזיק פסילת האגס בזן ספדונה.
לאחר קבלת תוצאות ראשוניות ,נערכה התצפית המפורטת בהשפעת קטעי הביניים על היבול
וגודל הפרי.
 .1גודל העצים  -רוכב הביניים  701מחליש את העצים ,והם יותר קטנים מן העצים על כנה
ללא קטע הביניים.
 .2בבחינת יבולים  4שנתית שערכנו ,אכן ראינו כי בהרכבת קטעי ביניים של הרוכב 701
(בשני האורכים) על כנת בטלופוליה נתקבלה תרומה גבוהה להגדלת היבול ( 3.2ט'/ד' ,פי
 2מכל צירוף אחר -כולל מכנת הבטלופוליה ללא קטע ביניים).
 .3בבחינת משקל פרי ,אנו רואים את ההשפעה העיקרית נובעת מיבול –
החבוש עם היבולים הנמוכים הביא לפרי הגדול ביותר ,אבל רוכב  701באורך  50ס"מ
כקטע ביניים על כנת בטלופוליה הביא למשקל פרי ממוצע כמו זה של כנת בטלופוליה
(ללא קטע ביניים) ,אף כי היה ביבול כפול ממנה.
המלצות להמשך :מומלץ להמשיך ולבחון את ה 701 -ככנת ביניים בהיקף רחב ,הן כאמצעי
להפחתת נגיעות
בפסילת האגס (תוצאת המחקר של ד"ר שאלתיאל) והן כאמצעי לשיפור היבול
בספדונה.

תכנית מס' 5
שם התכנית :אגס  – 2020שיטות עיצוב
חוקר ראשי :פרופ' רפי שטרן  ,ישראל דורון

רקע ותאור הבעיה:
האגס 'ספדונה' הינו הזן המרכזי והחשוב במדינת ישראל .למרות הצלחתו היחסית בשוק הפירות הוא
מתאפיין ביבול סירוגי ,באיכות פרי בינונית ,ובעיקר בפרי קטן .מניסיונות שביצענו בעבר ומסיורים שערכנו
בספרד לפני עשור ,למדנו שכדי לקבל יבול גבוה עם פרי גדול יש לחזק את העצים .לאחר עשר שנות עבודה
ב"שיטה הספרדית" קיבלנו עצים עם צימוח וגטטיבי חזק מדי ,שמביא לגידול בנפח העץ .תופעות אלו נגרמות
בעיקר בשל הצימוח הווגטטיבי הנמרץ של העץ ,המתקבל לאחר השרשתו מעל אזור ההרכבה .כתוצאה
מהצימוח העודף ,שמביא לעץ גדול מדי ,מושקעים ימי עבודה רבים בגיזום ,בקשירה ובעיצוב ,וכמובן גם
בקטיף .בנוסף ,מביא הצימוח הנמרץ להגברת הרגישות של העץ להתקפת החיידק Erwinia amylovora
מחולל החירכון.
מטרת התכנית  -צמצום עלויות הגידול ע"י פיתוח שיטות עיצוב חדשות ,שיביאו לעץ ספדונה קומפקטי.
מועד תחילת וסיום המחקר2011-2021 :
שלב המו"פ :פיתוח
מהלך המחקר ושיטות העבודה :בקיץ  2011ניטעה חלקת אגס המורכבת משני הזנים המסחריים  -ספדונה
כזן עיקרי וקוסציה כמפרה .נבחנות מספר שיטות עיצוב חדשות וצפופות יותר מהסטנדרט המקובל כיום
של  110( 4.5x2.0עצים/ד') הנטוע כציר ומשמש כביקורת .שיטות העיצוב החדשות שנבחנות הן:
 .1ציר  3.5x1.5מ' ( 190עצים/ד') – שיטה קלה לביצוע וזולה יחסית בהקמה
 .2ציר צפוף  3.5x1.0מ' ( 286עצים/ד') – כנ"ל אך צפופה הרבה יותר
 3.5x0.5 V .3מ' ( 570עצים/ד') – עלות הקמה גבוהה אך הפוטנציאל גבוה.
בכל אחת מהשיטות ,נבחנות עבור הספדונה  2כנות :חבוש  Aכסטנדרט וכן כנת החבוש  .BA-29כל כנה וכל
שיטת עיצוב נבחנות בשלושה עומקי נטיעה שונים (הרכבה בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע ,בגובה הקרקע
ו 10-ס"מ מתחת לפני הקרקע) .מבנה הניסוי – בלוקים באקראי 4 ,חזרות ,מספר עצים משתנה בכל חזרה,
בהתאם למרחקי הנטיעה[ .הקוסציה שמשמשת בעיקר להפריה ניטעה על כנת  BA-29בעומק נטיעה אחיד
של  10ס"מ מתחת לקרקע ובשיטת הציר –  3.5x1.5או הציר הצפוף  3.5x1מ'].
תוצאות:
 .1צפיפות נטיעה – ככל שהצפיפות עולה העץ מרוסן יותר (היקף גזע קטן יותר) ,היבול הכללי ויבול הפרי
הגדול גבוהים יותר.
 .2עומק נטיעה – בהרכבה "נמוכה" (מתחת לקרקע) התקבלו תוצאות יבול פרי גדול מצטבר טובות יותר,
ובעיקר בחבוש ( Aהחלש יותר מ.)BA29-
 .3כנות – כנת חבוש  Aנותנת במצטבר תוצאות יבול כללי ופרי גדול טובות יותר מ.BA29-
מסקנות:
לאחר  4שנות יבול מסחרי ,ניתן לומר שכנת חבוש  Aמרסנת היטב את עץ הספדונה שמורכב עליה.
הטיפול המצטיין – עיצוב  Vהצפוף ביותר ( 570עצים/ד') ,הנטוע על כנת חבוש  Aבעומק נטיעה נמוך.
יש להמשיך ולעקוב אחר התפתחות העצים ,היבולים והתפלגות הגדלים של הפרי.

השקיה

תכנית מס' 1
שם התכנית :חיזוי פוטנציאל מים בגזע .קוד.51638 :
שם החוקר :עמוס נאור
רקע ותיאור הבעיה
פוטנציאל המים בגזע בצהרים נחשב למדד טוב לבקרת השקיה במטעים .הצורך בשימוש בתא
לחץ למדידת פוטנציאל המים (סרבול המדידה והיותה ידנית בלבד) גורם לכך ,שהשימוש בתא
לחץ לבקרת השקיה מוגבל .בכוונתנו לבחון מספר מודלים מכניסטיים או חצי-אמפיריים לחיזוי
פוטנציאל מים בגזע.
המטרה – לבחון אפשרות לחיזוי פוטנציאל המים בגזע ממדידות פשוטות ,על ידי שימוש במודלים
מכניסטיים\אמפיריים.
שנת התחלה ושנת סיום המחקר2015-2018 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה
הניסוי הוקם ב 2016-במטע נקטרינה בחוות המטעים .על  12עצים הותקנו דנדרומטרים ,מדי
זרימת מים (גרנייה) וטנסיומטרים .כמו כן הותקנה מערכת השקיה עם ארבעה טיפולים.
תוצאות :ב 2018-בוצעו מעקבים אחר הפוטנציאל האוסמוטי ופוטנציאל המים בגזע .התוצאות
נמצאות בעיבוד.
מסקנות ביניים :חיזוי פוטנציאל המים מנתוני הדנדרומטרים מורכב מכפי שהערכנו ,בשל התלות
בדינמיקה של הפוטנציאל האוסמוטי .יש מספר כיוונים להתגבר על הבעיה ,אך זה יחייב המשך
מחקר מעמיק.
המלצות להמשך :הניסוי הסתיים.

תכנית מס' 2
שם התכנית :בחינת השקיה בטפטוף זעיר בתפוח.
שם החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה :הצורך בחסכון במים בהשקיית גידולים מביא את חברות ציוד ההשקיה לפיתוח
טכנולוגיות חדשות .אחת הטכנולוגיות הנבחנות היא השקיה בטפטוף בשיעור השקיה נמוך מאד,
ופריסת משך ההשקיה למשך זמן רב מהמקובל.
לפי פניית אחת החברות ,הועמד ב 2016 -ניסוי רב-שנתי לבחינת השפעת השקיה בציוד כזה על
יבולי תפוח.
חומרים ושיטות:
הניסוי הועמד בחלקת זהוב במשק רמת מגשימים .נבחנים טיפולים שונים בציוד של החברה
הנ"ל ,בהשוואה להשקיה באופן הנהוג במטעים.
בוצעה הרצה של מערכת הניסוי ,במתכונת המקובלת בניסויי השקיה ,כולל מעקב בדיקות תא
לחץ .לאחר קטיף נערכה השוואת מדגמי פרי.

תוצאות :ניתוח נתוני שלוש העונות לא מראה השפעה של הטפטוף הזעיר  -היבול ,גודל הפרי
ומספר הפירות דומים בכל הטיפולים שנבדקו.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :המחקר ייפסק.

תכנית מס' 3
שם התכנית :חימום מטעים במי שמיר להקדמת הקטיף.
שם החוקר :עמוס נאור
רקע ותאור הבעיה
בצידו המזרחי של עמק החולה פורצים מים בטמפרטורה גבוהה מקידוחי שמיר .כמות האנרגיה
האצורה במים גדולה ,ויש מקום לבחון את ניצולה בחקלאות.
המטרה – לבחון את השימוש במי שמיר לחימום מטעים להקדמת יבול משמעותית.
שנת תחילת המחקר ושנת סיום.2020 – 2012 :
תיאור המחקר ושיטות העבודה
עד כה נבחנו המינים אפרסק ,נקטרינה ומשמש ,גפן מאכל ,שסק וליצ'י הגדלים בחממות של חצי
דונם .מבוצע חימום בשני אופנים :חימום הנוף על ידי צינורות "עיוורים" תלויים בתוך החממה,
וחימום בית השורשים על ידי צינורות עיוורים הטמונים בקרקע.
מדדים שיבדקו – באפרסק ובמשמש בוצעו מדידות טמפרטורת אוויר וטמפרטורת קרקע ,בוצעה
פנולוגיה ובוצע קטיף.
תוצאות ביניים  -עד השנה הוכחה היתכנות של הקדמת הבשלת משמש ושסק ,עם הכנסה גבוהה.
נמצא שהליצ'י מקדים משמעותית את המקדימים שבמתחרים ,אך עדיין לא הראינו קבלת יבולים
גבוהים .ב 2017/18-במשמש היה יבול נמוך ,כמו בשאר הארץ .ההצמאה הסתווית בשסק
הצליחה ,ונכשלה בליצ'י ובאפרסק .נראה שהשורשים בליצ'י מגיעים למי-תהום ,הנמצאים בעומק
של כ 2-מטרים .נראה שבמשמש אין בעיה של עודפי מים ,למרות שהוא המטע הוותיק .גפן מאכל
נבחן ונפסל להמשך בחינה ,כי אין יתרון על פני מועדי הבשלה בבקעה ובערבה.
על בסיס תוצאות המחקר בשנים הקודמות ,ב 2018 -הוקמה חלקה חצי-מסחרית של משמש
בשיטת החימום במי שמיר ע"י קיבוץ ברעם.
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :ב 2019 -נקים חממה חדשה מעל השסק .נבחן שימוש בצינון
התנדפותי להקדמה נוספת של הקטיפים ,על ידי הפחתת טמפרטורת האוויר בתקופת הפריחה
בשסק ,הקדמת השלמת תקופת המנוחה בטמפרטורות נמוכות בליצ'י וצבירת מנות קור במשמש.
כמו כן נתחיל במחקר לייעול השימוש במים הגיאו-תרמיים לצורך הגדלת השטח שיחומם בכמות
מים נתונה.
במשמש יש צורך לבחון את נושא ההאבקה וההפריה .בליצ'י יש צורך להעביר את החלקה לאזור
ללא מי תהום גבוהים.

תכנית מס' 4
שם התכנית :השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעים בגולן.
שם החוקר :עמוס נאור

תיאור הבעיה  :המחסור הרב -שנתי במים להשקיית גידולים בגולן ,הביא את אגודת המים
להקים פרויקט גדול ,המעלה את מי קידוחי שמיר למאגרים בצפון הגולן ,ומשם להשקיה ישירה
במטעים בשנתיים האחרונות .זאת ,למרות שהמים עשירים בגופרה ובברזל .במחקר מקדים נמצא
שמרבית הגידולים יוכלו לגדול בהצלחה במים אלה ,אך בחלקות מגדלים הסתמנו בעונת 2014-15
השפעות שליליות .נדרש מחקר משלים לבחינת השפעות השקיה ארוכת טווח במי הקידוחים על
גידולי המטע השונים בצפון הגולן.
חומרים ושיטות
ב 2017 -בוצע מעקב אחר המליחות בקרקע ,תוך מעקב אחר מוליכות המים בכניסה לחלקות
ובטפטפות .כמו כן ,הותקן מד-מים שלוחה בכל חלקה ,למעקב אחר מנות המים .כל המדידות
נעשו בתדירות של שבוע.
המדידות הצביעו על כך שרמת המליחות במאגר עורבים עלתה במהלך הקיץ ,אך ירדה
משמעותית בסתיו עקב מיהול עם מים באיכות טובה.
ב 2018-איכות מי המאגרים טובה יחסית ,ולכן לא בוצעה פעילות על ידי מו"פ צפון.
המלצות להמשך :כיוון שלא מתוכנן מחקר ,הטיפול בנושא הועבר לשירות שדה.

תכנית מס' 5
שם התכנית :מיזם השקיה מדייקת
שם החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה  :השקיה מדייקת אמורה לייעל את השימוש במים .במסגרת מיזם ארצי בהיקף
נרחב בהובלת ויקטור אלחנתי ,נבחנים שלושה כיוונים :חישה מרחוק לבקרת השקיה וניטור;
שימוש במדדים קרקעיים לניטור ובקרת השקיה; פיתוח מפזרי מים עם ספיקה משתנה .חלקו של
מו"פ צפון הוא תפעול פלטפורמת מחקר באפרסק ובתפוח.
חומרים ושיטות
הוקמה חלקת ניסוי במטע מסחרי גדול במשמר הירדן לצורך ביצוע ניטור קרקעי ,אווירי ולווייני.
מתוכננת הקמת חלקת תפוח שבה יבחנו את פיתוח המפזרים עם ספיקה משתנה  -בשלב ראשון
סימולציה של ספיקה משתנה באמצעים הקיימים ,ובשלב השני ,כשיהיה מוצר ניסיוני  -הוא
ייבחן.
תוצאות :השונות בחלקה קטנה יחסית ומתבטאת בעיקר לאחר הקטיף .ב 2018-הוקמה מערכת
השקיה ל 11-תת-חלקות גדולות ולניסוי לכיול ההדמיה התרמית ופוטנציאל המים .כמו כן,
הותקנו חיישני רטיבות קרקע  .TDRמתבצעות בדיקות תא לחץ פעמיים בשבוע ,ובעקבות המדידה
מותאמות מנות ההשקיה .בוצעו  8הדמיות תרמיות .בניסויים לבחינת הקשר בין אינדקס העקה
מהדמיה תרמית ובין פוטנציאל המים נמצא מתאם נמוך בתחילת העונה בגלל כיסוי נוף נמוך
והעדר הבדלים גדולים במצב המים בגלל מזג האוויר .בהמשך העונה התקבל מתאם טוב בין שני
המשתנים ,דבר המצביע על כך שבחירת הפיקסלים המייצגים מההדמיה התרמית הייתה טובה.
המלצות להמשך :עדיין אין .הניסוי במשמר הירדן יימשך שנה נוספת.

תכנית מס' 6
שם התכנית :איתור תקלות השקיה מהדמיה תרמית בכלים של לימוד מכונה
שם החוקר :עמוס נאור
תיאור הבעיה  :תקלות השקיה גורמות לירידה באיכות פיזור המים ולפגיעה בביצועי המטע.
איתור תקלות מהאוויר יאפשר תחזוקת תקלות טובה מהקיימת.
חומרים ושיטות
המחקר מבוצע בכרם זיתים בגשור .נבחרה חלקת קורנייקי בוגרת בגודל של  8דונם ,ובחלקה
בוצעה סימולציה של תקלות על ידי שינוי בשיעור ההשקיה .הטיפולים הם  100% ,50% ,0ו-
 300%מההשקיה המשקית.
ביצוע  :2018הניסוי תוכנן להתחיל ביולי אך עקב הפרעות לטיסת הרחפן בגלל הלחימה בסוריה
נדחה לספטמבר .בוצעו הדמיות תרמיות ,מדידות מוליכות חשמלית על ידי מדידה
אלקטרומגנטית וכן פוטנציאל מים בגזע .כמו כן בוצעו הדמיות מולטי-ספקטרליות .הנתונים
הועברו לביצוע לימוד מכונה המתבצע בימים אלו.
המלצות להמשך :הניסוי הסתיים והמלצות יוצגו לאחר עיבוד הנתונים.

תכנית מס' 7
שם התכנית :השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעים בגולן.
שם החוקר :שאדי סירחאן
תיאור הבעיה  :המחסור הרב -שנתי במים להשקיית גידולים בגולן ,הביא את אגודת המים
להקים פרויקט גדול ,המעלה את מי קידוחי שמיר למאגרים בצפון הגולן ,ומשם להשקיה ישירה
במטעים בשנתיים האחרונות .זאת ,למרות שהמים עשירים בגופרה ובברזל .במחקר מקדים נמצא
שמרבית הגידולים יוכלו לגדול בהצלחה במים אלה ,אך בחלקות מגדלים הסתמנו בעונת 2014-15
השפעות שליליות .נדרש מחקר משלים לבחינת השפעות השקיה ארוכת טווח במי הקידוחים על
גידולי המטע השונים בצפון הגולן.
מטרת המחקר :איתור בעיות גידוליות במטעי צפון הגולן בגלל השקיה במי שמיר ,ובחינת
פתרונות לבעיה.
חומרים ושיטות :ב 2017 -בוצע מעקב אחר המליחות בקרקע ,תוך מעקב אחר מוליכות המים
בכניסה לחלקות ובטפטפות .כמו כן ,הותקן מד-מים שלוחה בחלקות נבחרות ,למעקב אחר מנות
המים .כל המדידות נעשו בתדירות של שבוע .המדידות הצביעו על כך שרמת המליחות במאגר
עורבים עלתה במהלך הקיץ ,אך ירדה משמעותית בסתיו .תוצאות בדיקות הקרקע היו לא
אחידות ומפוזרות מאד ,ולא ניתן להסיק מהן על השפעות השימוש במי שמיר.
תכנית ל :2018 -מאחר וחל שיפור משמעותי במוליכות החשמלית של מי המאגרים בצפון הגולן,
לא יבוצע מחקר השנה.

המלצות להמשך :אין.

תכנית מס' 8
שם התכנית :בחינת טיפולים להפחתת הנזק מהשקיה בקולחים במטעים
בקרקעות כבדות.
חוקר ראשי :חורחה טרצ'יצקי
רקע ותיאור הבעיה :בשנים האחרונות ,מסתמנת במטעים מושקים בקולחים הנטועים בקרקעות
כבדות ,מגמה ברורה של פגיעה בביצועי העצים לאורך זמן .נמצא כי לאחר מספר שנות השקיה
בקולחים התפתח נזק עם ביטוי חזותי בולט ,הקטנת מידת הכיסוי העלוותי ,לעיתים צריבות
והתנוונות ענפים ,וכן מגמה של ירידה ביבול ,ולפעמים גם בגודל הפרי .ההשפעה באה לידי ביטוי רק
מספר שנים לאחר המעבר להשקיה בקולחים ,שינוי שנעשה בדרך כלל ללא שינוי של ממשק ההשקיה
שהיה מקובל במים שפירים .בשני מיזמים קודמים נבחנו המנגנונים המשפיעים על המטעים
המושקים בקולחים בקרקעות כבדות .במחקרים נבחנו מספר פרמטרים קרקעיים וצמחיים באופן
רציף ,ונעשה מאמץ להבנת התהליכים הגורמים לנזק .במיזם שבדק את השפעות הקולחים במטע
אבוקדו בגליל המערבי ובמטע אגס בראש פינה ,נמצא שקיים הבדל בגורמי המליחות בקרקע בין
טיפולי הקולחים לשפירים .בקרקע המושקית בקולחים ,ה ESP-היה גבוה לעומת הקרקע המושקית
במים שפירים ,בהתאמה לערך ה SAR-הגבוה יותר בקולחים .במקביל ,בחלקות הקולחים עלתה גם
מידת התפיחה בקרקע וירדו כושר החידור ,המוליכות ההידראולית ברוויה והספיגות ,בהשוואה
לחלקות השפירים .בשני המטעים נמצא קשר הדוק בין רטיבות הקרקע לבין ערכי הרדוקס שנמדדו
לאורך שנתיים רצופות בבית השורשים ,ובאבוקדו ערכי הרדוקס הנמוכים יותר התקבלו בטיפול
הקולחים.
ההיפותזות של המחקר הן )1 :ניתן לשפר את מצב האוורור בקרקעות כבדות שנפגעו מהשקיה רבת-
שנים בקולחים ע"י טיפולים אגרוטכניים;  )2השיפור באוורור הקרקע יביא למניעת הפגיעה
הפיזיולוגית בפעילות השורשים והעץ כולו ,ללא צורך בשינוי איכות הקולחים מעבר לתקנות
המקובלות (תקנות הקולחים);  )3הקרקע והעצים מגיבים בזמן קצר יחסית לשיפור בהרכב המים
ובממשק ההשקיה ,בהתאם לממצאים במיזם ההדרים.
מועד התחלת התכנית :ספטמבר .2016
סיום משוער :דצמבר .2020
שיטות וחומרים:
הניסוי הוקם בסוף שנת  2016במטע שקד בקבוץ לביא .לאחר מיפוי החלקה ואיתור עצים שניזוקו או
הוחלפו ,בוצעה פריסת מערכת ההשקיה בחלקות הניסוי .כנת הניסוי היא  677והזן אום אל פחם.
הנטיעה משנת  2013עם מרחקי נטיעה של  5מ'  7 Xמ' .מן הנטיעה ועד לתחילת הניסוי החלקה
הושקתה בקולחים.
רשימת הטיפולים כוללת:
א .מים שפירים
ב .קולחים עם משטר השקיה משקי
ג .קולחים עם משטר השקיה משקי אבל עם אינטרוול ארוך יותר

ד .קולחים עם שלוש שלוחות עם אינטרוול ארוך יותר
ה .קולחים עם תעלות טוף משני צידי העץ.
ו .קולחים עם תעלות קומפוסט בשני צידי העץ
ז .מיהול קולחים :שפירים
 5חזרות לכל טיפול ,בלוקים באקראי ,בכל חזרה  5עצים ,מהם  3עצי מדידה .עצים שאינם מתאימים
לא נכללים בניסוי .צנרת הטפטוף בניסוי עילית ,מכוסה ברשת להגנה מציפורים\בע"ח .מקור המים
השפירים הוא מים לא לשתייה ,המסופק להשקיה לקיבוץ לביא .מקור הקולחים ממאגר שדה אילן.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מדידות ואיסוף נתונים בשנת :2018
נדגמה הקרקע באביב ובוצעו בדיקות במעבדת צמח ובמינהל המחקר החקלאי.
בדיקות תא לחץ נערכו עד כה בשני מועדים במהלך העונה ,יום לפני השקיה באינטרוול הארוך.
נאספו נתונים מתחנות פיטק (טנסיומטרים ודנדרומטר)
הותקנו גלילי רשת מוטמנים עד  30ס"מ למדידת צמיחת שורשים .בחודש יוני מתוכננת הוצאתם
והחלפתם בגלילים חדשים.
בוצע דיגום ובדיקה של מים שפירים וקולחים.
ניעור הפרי בוצע לחודש אוגוסט.
תוצאות :בדיקות בפאזה המומסת בקרקע בשני מועדים (אביב וסתיו  ,)2017מראות שבפרמטרים

של מליחות קיימת עליה בערכים בין אביב לסתיו עבור כל הטיפולים .המוליכות החשמלית וריכוז
הכלוריד הנמוכים יותר התקבלו עבור הטיפול המושקה במים שפירים .בטיפול של המיהול התקבלו
בדרך כלל ערכים גבוהים מאשר במים השפירים ,אבל נמוכים מאשר טיפולי הקולחים .שלושת טיפולי
הקולחים הראו את ריכוזי מלחים בקרקע הגבוהים ביותר .ריכוז הנתרן בעומק  15ס"מ היה נמוך
יותר בקרקע המושקית במים השפירים ,כאשר בטיפול עם המיהול התקבלו ערכים גבוהים במקצת.
שני טיפולי הקולחים ,המשקי והאינטרוול הארוך ,הראו את ריכוזי הנתרן הגבוהים יותר באופן
משמעותי .הוספת שלוחה תרמה להורדת ריכוז הנתרן ,אבל לא לרמה הנמוכה .בריכוזי החנקן
האמוניאקלי ,חנקן חנקתי ואשלגן במיצוי סידן כלורי לא נמצאו מגמות ברורות בהתאם לטיפולים.
בהשתנות מתח המים בעומק  20ס"מ עד הניעור ,ניתן להבחין בעליה במתח המים בקרקע בהתאם למועדי
ההשקיה בטיפול המשקי בקולחים לעומת הטיפול במים שפירים ,ובכך שהמתחים לפני כל השקיה היו
גבוהים יותר בטיפול המושקה במים שפירים .מכיוון שמנות השקיה היו כמעט זהות ,ההבדל מייצג צריכת
מים נמוכה יותר במים השפירים .לא נמצא הסבר סביר לכך .בעומק  40ס"מ ,אין הבדל משמעותי בין
הטיפ ולים .טיפול המיהול מתנהג דומה לטיפול הקולחים המשקי .בהשוואה בין שלושת טיפולי הקולחים,
הנבדלים באינטרוול ומספר שלוחות הטפטוף ,ניתן להבחין שמתח המים בקרקע המתקבל לפני ההשקיה
גבוה יותר לעומת הטיפול המשקי .קשה בשלב זה להצביע על מגמות בטיפולי התעלות (טוף וקומפוסט).
תוצאות מדידת השורשים שצמחו אל תוך גלילי הרשת בחודשים הראשונים של הקיץ והסתיו ובעונת
החורף מראות שקצב צמיחת השורשים בקיץ היה גבוה יותר מאשר בחלק השני ,שרובו היה בחורף .בקיץ
קצב הגידול הגבוה ביותר היה בטיפול ממשק השקיה ) (LFIוהשקיה מעורבת קולחים-שפירים ,(MIX) 1:1
בטיפול המים השפירים ) (FWהייתה הצמיחה המועטה ביותר אל תוך הגלילים .אין הבדלים באורך
השורשים הסגולי וקוטר השורשים הממוצע.

ניתוח קריאות הדנדרומטרים בקיץ  2017מראה הבדלים בין הטיפולים בהתכווצות הגזע הממוצעת
היומית והקצב היומי של גידול הגזע ,אבל אין בשלב זה אפשרות להסביר הבדלים אלה.
במאפייני היבול בעונת  2017לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים לגבי היבול הרטוב ,מספר
הפירות לעץ ומשקל הזרע הממוצע .לעומת זאת ,ביבול הזרעים לדונם בשני הטיפולים עם אינטרוול ארוך,
עם שתיים ושלוש שלוחות טפטוף התקבלו היבולים הגבוהים יותר ,שנבדלים באופן מובהק מהיבול
שהתקבל בטיפול עם תעלות הקומפוסט .נראה שיש מתאם טוב בין מספר הזרעים למשקל היבול בדונם.
בבדיקת הרכב יסודות הזנה בשקדים ,החנקן והאשלגן לא הושפעו מהטיפולים .לטיפולים הייתה השפעה
על הזרחן  -הריכוזים הנמוכים ביותר בתעלות טוף ובמיהול והגבוהים ביותר בטיפול עם שלוש שלוחות עם
אינטרוול ארוך ובתעלות קומפוסט .לא היו הבדלים מובהקים בין הטיפולים בריכוז החנקן ,האשלגן
והזרחן בעלים .הייתה קורלציה גבוהה בין ריכוז החנקן וריכוז האשלגן בעלים .לאחר הניעור נשקל היבול
הרטוב לכל עץ בנפרד .לטיפול המשקי המושקה בקולחים היה יתרון לעומת הטיפולים האחרים .מגמה
דומה נצפתה בשני הטיפולים עם אינטרוול ארוך.
יתר הממצאים נמצאים בניתוח .לקראת עונת הניסוי הבאה יותקן מכשור חדש בחלקה שיאפשר למדוד
פרמטרים נוספים.

הגנת הצומח
תכנית מס' 1
שם התוכנית :איתור כנות תפוח סבילות למחלת ריקבון השורשים הלבן
((Rosellinia necatrix
חוקרים :מרי דפני ילין ,יהודית מוי ,שרוליק דורון.
מבוא ותאור הבעיה :בחלקות תפוח נגועות בדמטופורה נמצא כי ניתן לגדל בהצלחה אפרסק או
נקטרינה על הכנה  ,GF677או גפנים על כנות שונות .בנוסף ,גם אפרסמון וקיווי הראו רגישות
נמוכה יותר למחלה .יחד עם זאת ,שנטוע של תפוח בחלקות נגועות עדין אינו אפשרי ,גם לאחר
חיטוי השטח ושימוש בתכשירי הדברה .במחקר זה אנו בוחנים את ביצועי כנות תפוח מסחריות
בחלקות תצפית.
מועד התחלה וסיום המחקר2017-2019 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה :במנרה ,על קרקע מטע תפוח נגועה בדמטופורה ,ניטעו שתילי
תפוח זן סנדאונר על גבי הכנות  ,MM106 ,MM109חשבי ,MM104 ,ו  .PI80מרחקי הנטיעה – 75
ס"מ בין עץ לעץ .תאריך השתילה  13/3/18הניסוי הועמד ב  6חזרות ,כל חזרה  3שתילים לכנה,

במתכונת של בלוקים באקראי .ביום השתילה הגמענו אוהיו בריכוז של  5גרם לליטר ,בנפח של 2
ליטר .במנרה ניתנו  2הגמעות נוספות ב  29/4/18וב .30/5/18
בסאסא הניסוי הועמד במתכונת דומה בזן פינק-לידי .ניתנו שתי הגמעות באוהיו – ( )iב 15/3/18
וב.30/5 -
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
השתילים התעוררו יפה ,בטיפול השתלנים של כל מטע .בכל חלקה יוגמע עוד פעם אחת תכשיר
הדברה.
סיכום ותוכניות להמשך :מעקב אחר חיוניות השתילים אחת לחודש.
מסקנות להמשך :עדיין אין.

תכנית מס' 2
שם התכנית :בחינת שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות עם חירכון באגס
ובחינת השפעת השימוש בתכשירי נחושת על גודל פרי.
חוקרות :מרי דפני ילין ,מרים זילברשטיין ויהודית מוי.
רקע והצגת הבעיה :מספר החומרים הפעילים לטיפול בחירכון הינו מצומצם וכולל תכשירי
נחושת ואנטיביוטיקה .באירופה הוציאו כמעט לגמרי את השימוש באנטיביוטיקה ,והשימוש
בתכשירי נחושת מוגבל .בארץ האנטיביוטיקה היחידה המותרת לשימוש כנגד חירכון באגסים
היא סטרנר ,שיעילותו פוחתת עם השנים ,ועלותו גבוהה .יש צורך למצוא תכשירים נוספים
להתמודד עם חירכון ולבחון את יעילות תכשירי הנחושת ,על פי מערכת תומכת החלטה "גרעין
ופרח".
מועד התחלה וסיום התוכנית.2016-2018 :
מטרת המחקר :בחינת שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות עם חירכון ,על ידי ( )iבחינת יעילות
תכשירים במטע מסחרי בהדבקות טבעית ,השפעת תכשירי נחושת על גודל פרי וחנטה )ii( .בחינת
מועד טיפול אופטימלי בתכשירי נחושת ביחס לסטרנר )iii( .בחינת חומרים חדשים בהדבקות
מכוונות.

מהלך המחקר ושיטות עבודה:
( )i

ניסוי התכשירים נערך בחלקת אגס בנאות גולן.

החומרים שנבחנו א ,Bioyome004 0.2% .ב ,Bioyome002 0.1% .ג ,LMA1% .ד.
 ,LMA2%ה .הרקולס ,ו .כלורבק  ,5gr/Lז .מסטר קופ  ,0.25%ח .נחושתן  ,0.1%ט .נחושתן
 0.1%וסטרנר  ,0.2%י .ביקורת לא מטופלת .הניסוי נערך בארבע וחמש חזרות בקוסטיה
וספדונה בהתאמה .כל חזרה  4עצים .בספירה נרשמה הנגיעות בנפרד לכל צד.

בחינת השפעה על חנטה וגודל פרי :בעצים שטופלו עם נחושתן ובעצי הביקורת סומנו תפרחות ב
 10עצים לכל טיפול .בכל עץ סומנו  4תפרחות לענף על  4ענפים ,כל תפרחת מכילה  7פרחים .לאחר
חנטה נספרו הפירות שחנטו ,ובמועד הקטיף נאספו הפירות ונספרו ,ונמדדו משקל ,קוטר ,ומספר
זרעים.
( )iiבחינת מועד אופטימלי לישום תכשירי נחושת :בחינת יעילות טיפול בנחושתן (,)0.1%
 )0.1%( ,Bioyome004ותערובת של נחושתו  0.1%וסטרנר ( ,)0.2%יום או יומיים אחרי ולפני
אירוע הדבקה ,בהשוואה לביקורת מודבקת ולא מטופלת ,וביקורת שאינה מודבקת וגם לא
מטופלת .הניסוי הועמד בחלקה במתתיהו בזן ספדונה .הטיפולים נעשו על ידי ריסוס ממוקד של
 10תפרחות לעץ ב 4-חזרות (כל חזרה הינה עץ) .ההדבקה התבצעה על ידי תרחיף חיידקים .לאחר
ההדבקה הפרחים כוסו בשקיות ניילון למשך הלילה 3 .ו 6-שבועות לאחר ההדבקה נבחנה הנגיעות
בתפרחות.
( )iiiבחינת חומרים חדשים בהדבקות מכוונות נעשתה כמתואר בסעיף  .2התכשירים ניתנו פעם
אחת כ  12שעות לפני ההדבקה .בין החומרים שנבחנו היו פפטידים אנטי-מיקרוביאליים בריכוז
של  0.02%או  ,0.04%ואוזון בריכוז של  .0.0002%לביקורת שימשו התכשירים סטרנר ,0.2%
נחושתן  ,0.1%תפרחות לא מודבקות ,ותפרחות מודבקות לא מטופלות.
פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:
( )iניסוי התכשירים בנאות גולן – הדבקה טבעית .נראה כי לטיפול הייתה השפעה מובהקת
( ,)p=0.013ולא הייתה השפעה לכיוון השורה או לבלוק .בביקורת הלא מטופלת הנגיעות הייתה
של  7.4תפרחות לעץ .נחושתן ,מסטרקופ ,שילוב של סטרנר ונחושתן LMA ,בריכוז של  1%ו ,2%
 Bioyome002והרקולס הפחיתו באופן מובהק את הנגיעות Bioyome004 .וכלורבק לא הפחיתו
באופן מובהק את הנגיעות.
( )iiבחינת מועד אופטימלי ליישום תכשירי נחושת :בביקורת הלא מטופלת  75%מהתפרחות
נדבקו בחירכון ,ואילו בביקורת שלא הודבקה – רק  2.5%הודבקו .כל טיפולי הנחושתן לא
השפיעו באופן מובהק על שיעור התפרחות המודבקות .טיפולים בנחושת וסטרנר אשר ניתנו ביום
ההדבקה או לאחריו הפחיתו באופן משמעותי את הנגיעות.
( )iiiניסוי תכשירים בהדבקה מכוונת :בטיפול הביקורת שהודבק אך לא טופל נדבקו 92%
מהתפרחות .בביקורת הלא מודבקת  15%מהתפרחות נדבקו .הטיפול בסטרנר הפחית את הנגיעות
באופן מובהק מטיפול הביקורת הלא מודבק בשיעור של  .63%הטיפולים :נחושתן ,אוזון ,ופפטיד
מיקרוביאלי בריכוז של  0.02%ו  0.04%לא הפחיתו את הנגיעות באופן מובהק.
סיכום )i( :בניסוי התכשירים יש מספר חומרים שייתכן שיכולים להיכנס לסל ( )iiבהדבקות
המכוונות שביצענו במתתיהו לא ראינו השפעה מועילה של התכשיר נחושתן בכל המועדים בהם
ניתן ,שלא בהתאמה לתוצאות שראינו בניסוי בנאות גולן.
תכניות להמשך :יש להמשיך ולבחון תכשירים חלופיים לסטרנר להפחתת חירכון.

תכנית מס' 3
שם התכנית :שיטות עיצוב אגס צפוף  -הערכות לעיצוב מגן חרכון

שמות החוקרים :מרי דפני ילין ,יהודית מוי ,רפי שטרן ,וישראל דורון.
רקע והצגת הבעיה :מהסתכלויות שערכנו במטעים ומהניסיון שצברנו ,למדנו כי המחלה תוקפת
קשה עצים המצויים בצמיחה נמרצת בעיקר בחיי המטע הראשונים עד גיל  .10נראה לנו כי יש
צורך לבחון אסטרטגיות גידול ועיצוב חדשות ,כאלו שיאפשרו את גידול עץ האגס בעיקר מהזן
ספדונה ,עם צמיחה מוחלשת יותר ,כך שגם אם יתרחש אירוע הדבקה בחרכון ,לא יהיה בכך סיכון
קיומי לעצים ,כמו זה הקיים היום לעצים הצומחים חזק.
מועד התחלה וסיום התוכנית.2012-2020 :
היפותזת העבודה :נטיעת מטעי אגס בעיצוב שיגרום לצימוח מרוסן ככל האפשר ,יאט את קצב
התקדמות המחלה ברקמות המעוצות .עצים אלה יהיו עמידים פיזיולוגית לגורם המחלה .אנו גם
משערים שהעצים יהיו פוריים יותר ,ושהפרי שלהם יהיה איכותי יותר.
מטרות המחקר :מטרת הניסוי היא לבחון את השפעת צורת העיצוב של העצים על תגובתם
להתפתחות מחלת החירכון ברקמות המעוצות .לצורך כך )1 :בחנו את ביצועי העצים בהתאם
לעיצוב )2 ,בחנו את רגישות העצים לפגיעה מחירכון.
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
 )1עצים מזן ספדונה על כנת חבוש  BA-29והזן קוסטיה על כנת בוטליפוליה הורכבו  10ס"מ מעל
פני הקרקע ,לגובה עץ של  2.5מ' .הטיפולים מוצגים בטבלה .1
טבלה מס'  :1נתוני חלקות הניסוי ,מרחקי נטיעה ומספר עצים לדונם בזנים השונים בעיצובים שונים.

עיצובים/זנים
עץ מרוסן
עץ חזק (עיצוב מקובל)

ספדונה:
ציר צפוף
 1.0 x 4.0מ' ( 250עצים/ד')
שדרה
 2.5 x 4.0מ' ( 100עצים/ד)

קוסטיה:
ציר צפוף
 1.0 x 4.0מ' ( 250עצים/ד')
גביע
 2.0 x 4.0מ' ( 125עצים/ד')

תוצאות ומסקנות:
במאי  2018נראו הדבקות חדשות של חירכון :בקוסטיה נפגעו בממוצע  3.6תפרחות לעץ .בספדונה
נפגעו  16.4תפרחות לעץ .במעקב אחר התפתחות הנגעים שנראו ב  2017ראינו כי הנגיעות בזן
קוסטיה הייתה נמוכה מאוד ,ורוב ההדבקות שנראו ב  ,2017לא גרמו לנזק רב פרט לעצים
בודדים.
בספ דונה נראה נזק רב יותר ,וניתן לראות כי בעיצוב ציר (עיצוב מרוסן) יש פחות נגיעות באופן
מובהק בענף שלד באופן כללי וכן בחצי התחתון של ענפי השלד.
בקוסטיה ניתן לראות תמונה הפוכה כי על אף הנגיעות הנמוכה ,בעיצוב ציר  7.5%מהעצים נפגעו
בענף שלד ,בעוד שבעיצוב גביע אף עץ לא נפגע בענף שלד .נגעים שנראו יבשים לא נספרו.
יש לציין ,כי בעיצוב שדרה בזן ספדונה יש רק עץ אחד שנפגע בבסיס הגזע ,כך שלמרות ש 45%
אחוזים מהעצים נפגעו בענפי שלד ,עדין ניתן להציל את העצים על ידי גיזום של אחד מהענפים
המובילים ,וזאת בשל ריבוי הגזעים.
להמשך :יש לעקוב אחר התפתחות הנגיעות בעצים השנה ובשנה הבאה .בשל מיעוט נגיעות
בקוסטיה ,ביצענו הדבקות מכוונות ב  15עצים מזן לכל עיצוב .רק ב  5%התפתחה הנגיעות.

תכנית מס' 4
שם התוכנית :בחינת עמידות חיידקי חירכון לסטרנר
חוקרים :מרי דפני ילין ,מרים זילברשטיין ,אורלי מאייריס.
Erwinia

מבוא ותאור הבעיה :ההתמודדות עם מחלת החירכון (נגרמת על ידי החיידק
 )amylovoraבישראל התבססה שנים רבות על השימוש בתכשיר יחיד  -סטרנר (ח"פ oxolinic
 .)acidבמשך השנים התפתחו תבדידים שפיתחו עמידות מונוגנית (עמידות איכותית – הנגרמת
כתוצאה ממוטציה אקראית בגן יחיד) לתכשיר סטרנר בריכוז  .50 ppmעמידות זו נוצרת
באקראיות בעקבות מוטציה בגן יחיד .חיידקים המכילים עמידות זו מתרבים בעקבות שימוש
תכוף בתכשיר ,אך בשל כושר תחרות ( )fitnessנמוך יחסית והעדר שימוש נוסף בתכשיר ,הם
נעלמים בעונה העוקבת .בנוסף לעמידות האיכותית ,ישנה התפתחות של עמידות פוליגנית
(עמידות כמותית  -הנגרמת כתוצאה ממוטציות במספר גנים) .דר' שולה מנוליס ופרופ' דני
שטינברג בדקו את אוכלוסיית חיידקי החירכון בין השנים  1998ועד  ,2014וראו שבמשך השנים
עולה שיעור התבדידים הגדלים על ריכוזים נמוכים של סטרנר ( .)5 ppmזהו שינוי איטי ומתמשך,
המתרחש במספר חלקות במקביל .בחלקות בהם נפוצים תבדידים שפיתחו עמידות כמותית  -ניתן
להמשיך ולהשתמש בתכשיר סטרנר ,אך מידת יעילותו יורדת עם השנים .משנת  2010הומלץ
להעלות את ריכוז סטרנר מ  0.15ל  ,0.2%והחל מ  2014הומלץ לשלב את תכשיר הסטרנר עם
תכשירי נחושת ,במטרה לעכב את תהליך התפתחות העמידות הכמותית כנגד התכשיר סטרנר.
מטרת המחקר :לבחון את רמת העמידות של תבדידי חירכון בשנתיים האחרונות – לאחר שילוב
נחושת במערך ההדברה.
מועד התחלה וסיום המחקר.2017-2018 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה :ב 2017 -נאספו דגימות מ 16 -מטעי אגס ו 10 -מטעי תפוח נגועים.
ב 2018 -נאספו דוגמאות מ 11 -מטעי אגס נגועים :ראש פינה ,חוות מטעים ,רמות נפתלי ,אפיק,
דישון ,נאות גולן ,כפר יובל ,יראון ,כפר חרוב ,אפיק ,ונאות גולן .הבידוד התבצע מרקמת הגבול
בין רקמה נגועה לרקמה בריאה ,על גבי מצע מזון סלקטיבי .עמידות לסטרנר נבחנה בריכוזים
שונים של החומר.

פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה :ב ,2017 -מבין תבדידי חירכון שבודדו נמצא
כי  23%תבדידים עמידים לסטרנר בריכוז של  50 ppmאו יותר .ב  ,2018לא נמצאו כלל תבדידים
עמידים לסטרנר בריכוז של  50 ppmאו יותר .על ריכוזים נמוכים של סטרנר  5 ppmומעלה ,גדלו
ו ,2018 -בהתאמה.
 46%ו  64%מכלל התבדידים בשנים 2017
סיכום ותוכניות להמשך )i( :הופעת העמידות האיכותית הינה אקראית ,ולא ניתן לחזות מתי,
היכן ובאילו שכיחויות תופיע .יחד עם זאת ,ניתן להניח שבשנים בהן רמת הנגיעות בחירכון
גבוהה ואוכלוסיית החיידקים מרובה ,הסבירות להופעת העמידות האיכותית גבוהה יותר מאשר
בשנים בהן רמת הנגיעות נמוכה (ואז האוכלוסייה קטנה) .העמידות האיכותית מופיעה באופן
ב 2017-נמצאו  23%תבדידים בעלי
אקראי ,ונעלמת בהעדר שימוש תכוף בתכשיר סטרנר.

עמידות זו ,אך ב 2018-לא נמצאו כאלה כלל .בשנים הקרובות נמשיך לעקוב אחר רמת העמידות
של החיידקים  ,ורק בעוד כמה שנים ניתן יהיה לדעת האם הסבירות להופעת עמידות איכותית
יורדת ,בזכות שינוי ממשק ההדברה )ii( .הופעת העמידות הכמותית התגברה בהדרגה עם השנים
בהם השתמשו בסטרנר כתכשיר יחיד .בדו"ח זה הראינו כי הוספת תכשירי נחושת ב 2014-למערך
ההדברה הפחיתה את התפתחות העמידות הכמותית.

תכנית מס' 5
שם התוכנית :פיתוח מערכת ראיה ממוחשבת לגילוי סימני מחלת החירכון
הנגרמת על ידי החיידק  Erwinia amylovoraבמטעי האגס.
חוקרים :רפי לינקר ,מרי דפני ילין ,מרים זילברשטיין
מבוא ותאור הבעיה :חירכון ( )Fire Blightהינה מחלה הנגרמת על ידי חיידק גרם שלילי Erwinia
 amylovoraהפוגעת במספר צמחים המשתייכים למשפחת הוורדניים .למרות שגילוי המחלה אינו
קשה במיוחד ,הוא מחייב סריקה של כל שטח המטע ,תוך שימת לב לכל עץ בנפרד ,מספר פעמים
בשנה.
מטרת המחקר הכללית :פיתוח מערכת של ראיה ממוחשבת שתזהה באופן אוטומטי ( )1את
סימני המחלה בשלבים השונים ,כגון כיבים פעילים (המאופיינים ע"י הפרשת מעין שרף) ונגיעות
בפרחים ואברים ירוקים )2( .פריחה סתווית שהיא מקור חשוב בתהליך ההדבקה.
מועד התחלה וסיום המחקר2018-2021 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה:
צילומים של סימני מחלה בחורף ובנית ספריית תמונות של ענפים בריאים או נגועים
( )i
נעשתה בשלושה מועדים בחודשי פברואר-מרץ .בסה"כ צולמו כ  2,500תמונות
בקונפיגורציות צילום שונות .בוצע תיוג של התמונות של כ 100 -עצים לצורך בניית
ספרית לימוד .שרף שנצפה בד"כ לקראת פריחה ,נראה השנה רק לאחר תום הפריחה.

()ii

()iii

נעשה ניסיון לצלם את התופעה עם מצלמת  RGBועם מצלמת  ,SWIRאך התוצאות
לא נראות מבטיחות.
זיהוי סימני מחלה על תפרחות  -הצילום התבצע בסוף מרץ-תחילת אפריל ,על 5
תפרחות לעץ אשר הודבקו באופן מכוון ,בהשוואה ל 4 -תפרחות בריאות .הניסוי
התבצע ב 5 -עצים שונים .הצילום התבצע פעמיים בשבוע 7 ,ימים לאחר ההדבקה ועד
להתמוטטות התפרחות הנגועות.
זיהוי פריחה סתווית – בוצעו שתי טיסות עם הרחפן החדש בסוף אוקטובר-תחילת
נובמבר .בסה"כ נרכשו כ 1,500 -תמונות ו 60 -סרטונים עם הגדרות שונות .אנחנו
עוסקים כעת בתיוג התמונות ובניית ספריות לימוד.

פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה:


זיהוי שרף אינו אפשרי על סמך צילומי  RGBאו .SWIR



גובש פרוטוקול צילום לזיהוי סימני מחלה בחורף.



בוצע אימון ראשון של שתי רשתות עמוקות מבוססות על  GoogleNetלצורך ( )1הפרדת
הגזע מהרקע ו )2( -סיווג אזורים בגזע כ"בריא" או "נגוע" .לאור התוצאות שהתקבלו
אנחנו משפרים את ספרית הלימוד ונתחיל בקרוב באימון רשתות משופרות.

 תיוג התמונות של תפרחות/פריחה סתווית טרם הסתיים ,ולכן האימון של רשתות לזיהוי
פריחה סתווית וסימני מחלה על התפרחות טרם החל.
סיכום ותוכניות להמשך:
החודשים הקרובים יוקדשו לאימון הרשתות השונות.
בחודשי פברואר-מרץ נבצע צילומים חדשים על סמך הפרוטוקול שגובש.

תכנית מס' 6
שם התוכנית :בחינת יעילות משטרים שונים לבלבול עש תפוח ויעילות כלי ניטור
כמדדי נזק
חוקרת ראשית :רקפת שרון-מו"פ צפון
חוקרים שותפים :אלי הררי -מכון וולקני ,יובל עוגני -חוות מתתיהו ,זאב פרקש,
אלמוג אברהם ,מאור תומר -מו"פ צפון.
רקע ותיאור הבעיה
עש התפוח הוא מזיק מפתח המאיים על יציבות הממשק הידידותי במטעי התפוח ,דבר המחייב
נקיטת אמצעים יעילים לניטור וזיהוי הופעתו במוקדים ,עוד בטרם התפשט ברחבי המטע .כיום,
מבוססת הדברת עש התפוח על שיטת בלבול הזכרים .במקרים שבהם נצפתה עלייה באוכלוסייה
במוקדים ,נדרש לתגבר את ההדברה עם קוטלי חרקים בדור הראשון .הדברה יעילה של המזיק
בדור הראשון מגבילה מאוד את התפתחות האוכלוסייה בדורות הבאים בהמשך העונה (חיים
ראובני וחובריו .)2016 ,לאחרונה מתגברות תלונות של מגדלים על ירידה ביעילות שיטת בלבול
הזכרים כנגד עש התפוח ,והתגברות הנזק בחלקות מבולבלות .חלק מהבעיה ניתן אולי ליחס
להתפתחות עמידות לתכשירי ההדברה ).(Reuveny & Cohen 2004; Reuveny & Cohen 2004
חלק אחר יכול לנבוע מהפחתת כמות הנדיפיות בחלק מהמטעים המיישמים את שיטת בלבול
הזכרים .יתכן והפחיתה ביעילות הבלבול נובעת ממועד היישום ,שלא השתנה בעשרות השנים
האחרונות .אנו משערים כי הוספת הזנים המאוחרים ,כגון פינק לידי ,יחד עם השינויים
האקלימיים בהם נשמרת טמפרטורת סף מתאימה להתפתחות המזיק גם במהלך הסתיו והחורף,
הובילו להתפתחות של דור נוסף ו/או להקדמת מועד ההופעה של הבוגרים .על מנת לבחון את
טענות המגדלים ,יש להבין קודם כל מהו היקף הבעיה ומה הם הממשקים הנהוגים ,ולנסות
ולקשור בין ממשקים לבין רמת נגיעות .לשם כך נדרש סקר מקיף בין כלל המגדלים ומיפוי גורמי
הסיכון.
לצורך איסוף מידע על גודל האוכלוסייה והשלב הפנולוגי בו נמצאת האוכלוסייה ,מנטרים כיום
במלכודות פרומון את הזכרים ,ובהתאם מתקבלות החלטות מושכלות על תזמון פעולות ההדברה
בחומרים המתאימים לכל שלב .אולם ,בשטחים "מבולבלים" הזכרים לא נלכדים בפרומון .בשנים
האחרונות פותחו פיתיונות ספציפיים ללכידת נקבות ,באמצעות שילוב מרכיב מהפרומון של עש

התפוח עם  .Pear Esterאנו משערים כי פיתיון זה יאפשר לכידה של זכרים ונקבות במטע מבולבל,
ובאמצעות בדיקת מצבן הרבייתי של הנקבות במלכודות ניתן יהיה להעריך את יעילות שיטת
הבלבול ב מינוני בלבול שונים לאורך העונה כולה ,ולשפר את פעולות ההדברה בהתאם לפוטנציאל
הנזק.
המטרה :בחינת היעילות של משטרי בלבול שונים של עש התפוח ושיפור הכלים לניטור
האוכלוסייה במשטר בלבול:
א .סקר מקיף למיפוי הממשקים הנהוגים לטיפול בעש התפוח ולקביעת היקף ועוצמת
הנזק בחלקות מבולבלות.
ב .בחינת יעילות פיתיונות -בהשוואה למלכודות פרומון וכמדד לרמת נזק.
אתרי הניסוי -א) הסקר נערך במטעי תפוח בגליל העליון ,עמק החולה ורמת הגולן .ב) הפיתיונות
הוצבו בשתי חלקות בחוות מתתיהו ושתי חלקות במטעי יראון.
מבנה הניסוי-
א) לצורך הסקר נערך מיפוי המגדלים בגליל ,בעמק החולה ובגולן .הפרטים הנרשמים :גודל
חלקות התפוח במטע כל מגדל; הזנים במטע; מועד יישום הבלבול; יצרן הנדיפיות; מספר
הנדיפיות לדונם; מספר הריסוסים; מועד הריסוסים; סוג התכשירים ,והאם מתקיימת סניטציה
של פירות פגועים.
ב) לבדיקת פיתיונות -הוצבו  4ניסויים בשני מטעים .בכל מטע נבחרה חלקה אחת עם זן מקדים
(זהוב) ואחת עם זן מאוחר (פינק ליידי או גרניסמיט) .בכל חלקה הוצבו  6מלכודות המכילות Pear
 + Esterפרומון 6 ,מלכודות פרומון ניטור 6 ,מלכודות עם פרומון ניטור מועשר .מיקום המלכודות
נבחר באופן אקראי ,ומיקומן מוחלף כל שבוע עם כיוון השעון.
מדדים :המלכודות נבדקות כל שבוע לנוכחות נקבות וזכרים ,ותיערך השוואה בין כל סוגי
המלכודות במספר הזכרים .במלכודות הפיתיון ייבדק מספר הנקבות המזווגות והבתולות.
פעמיים במהלך העונה תתבצע הערכת נזק ע"י בדיקת מדגם של  100פירות מצמרות  3עצים בכל
חלקה .ייבדק מתאם בין רמת הנזק לבין רמת הלכידות.

תוצאות:
בכל המשקים ,התברר כי כמות הנדיפיות לדונם משתנה מאוד בין החלקות .הנתונים על כמות
הריסוסים בתכשירים שיכולים לפגוע בעש התפוח (קוטלי חרקים) נאספו מהמשקים בהם נמצאו
נתוני  .2017מתוצאות הסקר הראשוני שנערך (טבלה  )1על  2017נמצא ,כי כמות הריסוסים

בתכשירים שיכולים לפגוע בעש התפוח (קוטלי חרקים) נעה בין  9-21במהלך העונה ,ובממוצע 14
ריסוסים .לא נראית השפעה של סוג הבלבול בתליה על כמות הריסוסים ( 11-15ריסוסים) ,אך
נראה כי במקומות בהם ניתן הבלבול בריסוס ניתנו יותר ריסוסים (.)17-21

כנגד עש התפוח ישירות ניתנים בממוצע  5ריסוסים ,כאשר המינימום הוא  3ריסוסים במהלך
העונה .הנתונים לשנת  2018והנזק המשוער נאספים בימים אלו ממספר משקים נרחב יותר,
וינותחו במהלך החודשים הקרובים.
טבלה  :1כמות הריסוסים הממוצעת ב  2017בחלקות של  3משקים משני אזורים (גליל וצפון
הגולן) תחת ממשקי בלבול שונים (חוטים ,פצ'ים ובריסוס).
משק
אזור
גליל
1
2

צפון
הגולן

3

סוג הבלבול
חוטים
ריסוס
חוטים
פצ'ים
ריסוס
חוטים
פצ'ים

עש תפוח
4.81
7.00
4.73
2.67
8.00
3.82
3.38

זבוב פירות
3.35
3.00
3.53
3.33
4.00
3.25

חדקונית
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.23

1.00

מספר ריסוסים

סה"כ קוטלי חרקים
15.33
17.00
11.07
10.67
21.00
10.82
8.85

לבחינת הפיתיונות הוצבו  4ניסויים בשני מטעים הנמצאים תחת ממשק בלבול .בכל מטע נבחרה
חלקה אחת עם זן מקדים (זהוב) ואחת עם זן מאוחר (פינק ליידי או גרני) .כמות הלכידות הייתה
נמוכה ביותר בכל החלקות ,כצפוי תחת ממשק בלבול .מספר הזכרים הגבוה ביותר נמצא
במלכודות הניטור ( ,)18ובמלכודות עם הפרומון המחוזק נמצאו בסך הכל  9זכרים .במלכודת
הפיתיון נמצאה נקבה אחת בלבד .השפעה של הזן על הלכידות  -במטע  1היו יותר לכידות בזן
המוקדם (זהוב) ואילו במטע  2היו יותר לכידות בזן המאוחר (פינק לידי) ,ובזן גרני לא נמצאו
לכידות כלל בכל המלכודת.
בדיעבד ,התברר כי הרעלנים במלכודת הפיתיון ככל הנראה אינם פעילים ,דבר שיכול להסביר את
העדר הלכידות במלכודות הפיתיון ,ואנו נחזור על הניסוי במלכודות דלתא.

טבלה  :2ממוצע לכידות/שבוע/מלכודת בשני מטעים בכל אחד משני זני התפוח ,במלכודות
המכילות מינון מחוזק של הפרומון ( ,)10Xפרומון ניטור ופיתיון (+Pear Esterפרומון).
X10
מטע
1

זן
זהוב
גרני

זכר
0.20
0.00

נקבה
0.00
0.00

ניטור
זכר
0.13
0.00

נקבה
0.00
0.00

פיתיון
זכר
0.00
0.00

נקבה
0.07
0.00

2

זהוב
פינק לידי

0.07
0.33

0.00
0.00

0.53
0.53

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

מסקנות :עדיין אין.
נתוני הסקר משנת  2018בהיקף החלקות הרחב יותר עדיין לא עובדו ,ולכן לא ניתן להסיק עדיין
מסקנות .בשלב זה ניתן לראות כי כמות הריסוסים כנגד חרקים מזיקים גבוהה ,וכי במקומות
בהם לא נתלה בלבול אלא הבלבול ניתן בריסוס ,כמות הריסוסים גבוהה אף יותר .יתכן שממצא
זה מצביע על יעילות חלקית לפחות של תלית הבלבול .הבעיה שהתגלתה במלכודות הפיתיון
מחייבת חזרה על הניסוי.

תכנית מס' 7
שם התכנית  :בחינת דרכים חליפיות להתמודדות עם עש החרוב במטעי שקד.
חוקרת ראשית :רקפת שרון ,חוקרים שותפים :זאב פרקש ,אלמוג אברהם

עש החרוב ) (Apomyelois ceratoniaeתוקף מיני פירות רבים (תמרים ,אשכוליות ,חרובים ,אגוזיים
שונים) והינו מזיק מפתח במטעי שקד .המזיק עובר את כל מחזור החיים במטע וגורם לנזק ישיר בגלעין
ולפגיעה ביבול .נקבת העש מטילה את ביציה בדור של הקיץ בסדקים שנוצרו עם פתיחת ה"שומר".
הזחלים חודרים במקרים רבים ,במיוחד בפירות בעלי הקליפה הדקה ,לתוך בית הגלעין ומתחילים
בכרסום הגלעין .הנזק ממשיך להתפתח גם באחסון ,שכן הזחל הנמצא בשקדים הנגועים הנאספים בתהליך
הניעור במועד הקטיף חודר לשקדים נוספים בתקופת הייבוש והאחסון ,ויכול להגיע לאחוזים גבוהים
(בירגר  ;2007ראובני וחובריו  .)2015בשנים האחרונות מתמודד ענף השקד עם מחסור בתכשירים יעילים
כנגד המזיק והתגברות הנזק במטעים המסחריים .נדיפיות מסחריות לבלבול זכרים נבחנות ,אך בינתיים
לא נותנות מענה מספק.
מטרות הניסוי :א) מעקב התפתחות עש החרוב במטעי שקד באמצעות איסוף דגימות לקביעת גודל
אוכלוסייה בתחילת העונה ולקראת קטיף ב) בחינת מספר דרכים להתמודדות )1 :טיפול בפרי על הקרקע,
 )2טיפול בפרי בערימות במכון פיצוח.
אתרי המחקר -מטעי שקד מהזן אום אל פאחם בלביא ובמלכיה.
מבנה המחקר-
א .קביעת רמת אוכלוסייה במטע.
במהלך העונה נאספו כ  100שקדים מכל חלקת המודל בלביא במספר מועדים .מתחילת העונה ועד פתיחת
שומר נאספו דגימות פרי משנה קודמת ,ומפתיחת שומר נלקחו דגימות פרי עם שומר פתוח מפרי של השנה.
ב .בחינת דרכי התמודדות עם המזיק.
נבדקו שתי רמות התמודדות עם המזיק -טיפול בפרי לאחר הניעור ,וטיפול בפרי במתקן הפיצוח:
 .1טיפול בפרי על הקרקע-
לאחר הניעור נערך ניסוי בנפרד לכל חלקה בה התבצעו טיפולים במהלך העונה (בלביא :מודל בלבול ,מודל
בלבול ,BT+משקי ומשקי+בלבול; במלכיה :משקי ,מודל ,BT ,מודל ,BT+מודל+בלבול ,מודל+בלבול.)BT+
בכל חלקה נבחנו  3טיפולים :כיסוי ברשת  17מש ,ריסוס ב  ,BTביקורת .כל טיפול ב  3חזרות .מדגם של 30
שקדים מכל טיפול מכל חזרה נבדק לאחר הניעור לפני הטיפולים .בלביא :כשבוע מהטיפול ,ולפני המעבר
למכון הפיצוח .נבדקו נוכחות ביצים ,זחלים חיים ,גלמים ,נזק לגלעין ונוכחות צרעה טפילית.
לבדיקת נוכחות מזיקים בשקדים לאחר הפריסה במהלך השהות במתקן הפיצוח ,מדגם של  30שקדים מכל
טיפול מכל חזרה נלקחו מחלקות הטיפול בשטח במועד המעבר למתקן הפיצוח והושמו בשקיות ניר
במחסן .הדגימות נבדקו כשלושה חודשים מהניעור .נזק בעש חרוב נבדק לנוכחות ביצים ,זחלים חיים,
גלמים ,נזק לגלעין ונוכחות צרעה טפילית.
 .2טיפול בערימות פרי במכון הפיצוח-
לאחר הקטיף והמעבר למכון הפיצוח ,נערכה תצפית לבחינת השפעת טיפול איוד על הערמה מחלקת
המודל .מהערמה יצרנו שתי ערמות נוספות ,כאשר ערמה אחת קיבלה טיפול באיוד והשנייה שימשה
כביקורת .הערמה של האיוד כוסתה בניילון ,והוכנס אליה גז פורסיפין למשך שבוע .דגימה של  100שקדים
נלקחה לפני הטיפול מכל אחת מהערמות ,ודגימה נוספת מכל ערמה נלקחה שבוע וחצי מהטיפול וכחודש
לאחר הטיפול .נבדקה נוכחות זחלים חיים ונזק בגלעין.
תוצאות ומסקנות:
א .קביעת רמת אוכלוסייה במטע לביא

מאיור א 1ניתן לראות ,שאחוז גבוה ( )37-76%מהשקדים שנותרו במטע משנה קודמת ( )2017מכילים
פרטים חיים משלבים פנולוגיים שונים של עש החרוב .פרטים אלו יכולים להוות את המקור לאילוח של
השקדים שהתפתחו בשנת המחקר (.)2018
מאיור 1ב ניתן לר אות ,כי רמת הנזק והעשים החיים נמוכה לאורך העונה וגבוהה במועד הניעור .אנו
מניחים כי הגורם הינו מיקום הדגימה -במהלך העונה נדגמים השקדים בגובה אדם ,ואילו בניעור מתקבל
ממוצע של שקדים גם מצמרת העץ .בשנת המחקר הבאה נבחן השערה זו על ידי דגימה בגובה אדם לעומת
דגימ ה מהצמרת .ניתן לראות כי הפריסה במשטח הייבוש מקטינה את רמת האוכלוסייה .אנו מניחים כי
בערמות שיצרנו במשטח הייבוש ,שהיו שטוחות מהמקובל ,הקרינה הישירה של השמש תרמה להקטנת
האוכלוסייה.
נזק עש חרוב בגלעין

א) עש חרוב בשקדים שנותרו משנה קודמת מטע לביא
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ב) עש חרוב בפרי לאחר פתיחת שומר מטע לביא
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איור  : 1נזק מעש חרוב בגלעין ( )%ופרטים חיים מהדרגות הפנולוגיות השונות בשקדים שנותרו משנה
קודמת (א) ובשקדים של שנת המחקר (ב) מדגימות של כ  100שקדים שנאספו מכלל חלקת המודל לאורך
העונה.
ב .בחינת דרכי התמודדות עם המזיק
 .1טיפול בפרי על הקרקע

מאיור  2ניתן לראות כי אין הבדל בין הטיפולים במשטח הייבוש שנלקחו מחלקות הניסוי השונות ,ככל
הנראה כתוצאה מהשונות הגדולה בין מקור השקדים בחלקות הטיפול השונות.

עש חרוב דרגות חיות
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איור  : 2נזק בגלעין ,בשקד כולו (כולל השומר) ופרטים חיים מהדרגות הפנולוגיות השונות במשטח הייבוש
(באחוזים מכלל השקדים בדגימה) .הדגימות נלקחו מהטיפולים השונים בכל מטע (מלכיה :משקי,
מודל+בלבול ,BT+מודל+בלבול ,מודל ,BT+מודל ללא טיפול; לביא :משקי,

מודל+בלבול,BT+

מודל+בלבול.
נוכחות מזיקים בשקדים לאחר הפריסה במהלך השהות במתקן הפיצוח  -מדגם של  30שקדים מכל טיפול
מכל חזרה
בשקדים שנשמרו שלושה חודשים ממועד הניעור (איור  .)3בלביא ,נראה כי הטיפול ב  BTבמהלך העונה
הקטין את רמת הנזק והיה דומה לנזק בחלקה המשקית .לעומת זאת ,במלכיה לא נראית השפעה דומה של

ה BT .BT-לבד ללא ריסוסים לא הספיק להקטנת הנזק ,ואילו בחלקת המודל ללא טיפול בבלבול נמצא
יותר נזק מאשר בחלקת המודל שקיבלה טיפול של בלבול .מממצאים אלו במלכיה עולה ,כי יתכן ולבלבול
השפעה על רמת הנזק ,ובמקרה של לביא יתכן ותוספת הטיפול ב  BTלטיפול בבלבול מביאה לשיפור.
יחד עם זאת ,ברור כי מבנה הטיפולים בחלקות במהלך העונה ,אשר לא היה מסודר ,פגע ביכולת להסיק
מסקנות ברורות .בשנת המחקר הבאה יש לבנות ניסוי מסודר ולחייב את החברות\המגדלים לא להכניס
ניסויים נוספים לחלקות הניסוי.
נזק עש חרוב בגלעין
נזק עש חרוב כלל שקד
עש חרוב דרגות חיות
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איור  : 3נזק בגלעין ,בשקד כולו (כולל השומר) ופרטים חיים מהדרגות הפנולוגיות השונות במשטח הייבוש
(באחוזים מכלל השקדים בדגימה) .הדגימות נלקחו מחלקות הטיפול בשטח במועד המעבר למתקן הפיצוח,
והושמו בשקיות ניר במחסן למשך כ 3חודשים.
 .2טיפול בפרי במתקן הפיצוח
במתקן הפיצוח נבנו שתי ערמות של שקדים שהגיעו ממשטח הייבוש .ערמה אחת כוסתה בניילון וטופלה
באיוד ואילו השנייה לא קיבלה טיפול .מתצפית ראשונית זאת עולה כי האיוד פגע בזחלים ובערמה נותרו
רק זחלים מתים .במועד הדגימה האחרון ירד גם הנזק לגלעין ,ככל הנראה עקב פגיעה זחלים החיים.

איוד במתקן פיצוח
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איור  : 4נזק בגלעין ,זחלים חיים וזחלים מתים (באחוזים מכלל השקדים בדגימה) במתקן הפיצוח בערמה
שקיבלה טיפול באיוד ובערמת הביקורת.
סיכום :שנת מחקר זו אפשרה הטלת זרקור על הדרכים האפשריות לטיפול בעש החרוב.

תכנית מס' 8
שם התוכנית :התמודדות עם נזקי הציקדות במטעי שקד
החוקרת הראשית :רקפת שרון; שותפים במחקר :זאב פרקש ,אלמוג אברהם ומאור תומר
רקע ותיאור הבעיה :ענף השקד נמצא בתנופת פיתוח ואחד מיעדיו הוא הפחתת השימוש בתכשירי הדברה
תוך יישום ממשק של הדברה משולבת .ממשק ההדברה של מזיקי השקד החשובים מבוסס כיום על שימוש
בתכשירים רחבי טווח ומפרי איזון מקבוצות הזרחנים האורגניים ,הקרבמטים והפירתרואידים .לאחרונה,
ככל הנראה בעקבות המדיניות של הפחתת השימוש בחומרי הדברה ,המעבר להדברה ידידותית וכתוצאה
משימוש אינטנסיבי בעבר בתכשירים שהובילו להקטנת הרגישות לחומרים ,נצפו נזקים גוברים
מאוכלוסיות גבוהות של ציקדות במטעי שקד .המזיק הופך ממשני למזיק מרכזי ,עקב גרימת עיכוב צימוח
וכתוצאה מכך לירידה בפוטנציאל היבול של העץ.
הציקדות הן קומפלקס של מינים שונים מהמשפחה  Cicadellidaeמתת המשפחה ,Typhlocybinae
הנקראים בשם העממי "ציקדה ירוקה" .בשטח לא ניתן להבחין מורפולוגית בין המינים .ניתן להבחין בין
המינים בכלים מולקולריים שפיתחנו במעבדתנו .כל המינים הם רב-פונדקאים המזיקים בכרמים ,במטעי
נשירים כגון תפוח ,שקד ,אפרסק ,נקטרינה ,מטעי רימון ועוד וכן בגידולי שדה כגון כותנה .בנשירים ,כולל
בשקד ,הנזק העיקרי המתואר הינו הצהבה בשולי העלים עד כדי התייבשות מהשוליים אל המרכז,
התקפלות עלים כלפי מטה ,התקצרות פרקים ועצירת צימוח .עיקר הפגיעה הינה בצימוח הצעיר .לא
נבדקה השפעה על איכות וכמות הפרי.
מטרות המחקר )1( :לזהות את הקבוצות הטקסונומיות (שבט/סוג/מין/מינים) העיקריות של הציקדות
הנמצאות במטעי שקד בצפון ומועד ההופעה של כל קבוצה טקסונומית במהלך העונה )2( .לקבוע את מידת
הנזק הנגרם ע"י הציקדות ובהמשך לייצר פרוטוקול ניטור וסף נזק.
חומרים ושיטות:
אתרי המחקר :המחקר יערך בשתי חלקות מודל  -מטע לביא ,מטע מלכיה.
מבנה המחקר:
א .הגדרת מיני הציקדות בקומפלקס במטעי שקד לאורך העונה:
ציקדות נאספות בשאיבה מקודקודי צימוח אחת לחודש בכל אחד מהמטעים .בכל חלקה מתבצעות 3
שאיבות של דקה מקודקודי  5עצים .במהלך איסוף הציקדות בשטח מצולמים התסמינים בכל עץ .מדגם
מהציקדות הנשאבות יופרדו למינים בעזרת פרוטוקול העבודה המולקולרית שפיתחנו.
ב .קביעת מידת הנזק מציקדות להתפתחות העץ

לקביעת רמת הנזק הוצב ניסוי במטע שקד של מלכיה .בניסוי ניצור שלוש רמות של אוכלוסייה באמצעות
שלושה טיפולים :ריסוס אחד ,שני ריסוסים וביקורת ללא ריסוסים .הניסוי נערך ב  5חזרות .בכל חזרה 5
עצים לטיפול ,בשלוש שורות מקבילות .בשלושת העצים המרכזיים בכל טיפול וחזרה סומנו 10
ענפונים/שרביטים באורך של  10ס"מ .בכל חודש נמדד האורך של השרביטים .במועד הקטיף ייבדק משקל
הפירות הממוצע לעץ וסך היבול לעץ .בשנת המחקר הבאה נחזור לאותם העצים לבדוק את הפירות
בשרביטים המסומנים ,ונבדוק שוב את משקל הפירות הממוצע לעץ וסך היבול לעץ .גם בניסוי זה נשאבות
ציקדות מקודקודי העצים בטיפולים השונים (לא מנקודות בהן סומנו שרביטים) ,כדי לקבל אינדיקציה
ראשונית האם ישנה עמידות לתכשירים של חלק מהמינים.

תוצאות:
בוצעה הפקה של כ  45מקבצים מהציקדות שנאספו בשטח ,ובימים אלו מתבצע  PCRלקביעת המינים.
אוכלוסיית הציקדות לא הושפעה מהטיפול המקדים ,וירדה רק כאשר בוצעו טיפולים לפי ניטור.
לא נמצאה השפעה של הציקדות על התארכות קודקודי הצימוח.
הבדיקות נעשו בגובה אדם .במהלך הסתיו ראינו כי עיקר הנזק נמצא בצמרת העץ .במהלך חודש אוקטובר
הועלה רחפן לצילום קודקודי הצימוח בצמרת העץ ,ובעזרת סולם סומנו ב 5-עצים  5קודקודי צימוח
שנפגעו על ידי ציקדות ,אשר יבדקו לכמות פרי במהלך העונה הבאה בהשוואה לקדקודים שלא נפגעו.
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תכנית מס' 9
שם התכנית :הדברה משולבת נגד זבוב הפירות ועש התפוח באגודת מסעדה בגולן.
שם החוקר :סמדר אדלין-הררי.
יושב ראש ועד חקלאי מסעדה :פיסל איברהים.
תיאור הבעיה :במטעי הכפרים בצפון הגולן יש צורך בעידוד המעבר להדברה ידידותית ולהפחית
את השימוש בחומרי הדברה במטעים .הפיצול הרב של השטחים לחלקות קטנות מאד ,מקשה על
ממשק יעיל בהתמודדות עם מזיקים ומחלות .נדרש איחוד כוחות של חקלאים בשטחים סמוכים,
לטיפול מערכתי יעיל תוך הכנסת כלי ממשק ידידותיים.
חומרים ושיטות :הרחבת הממשק הידידותי תיעשה ע"י ניטור שני המזיקים במלכודות הניטור
עם מגמה להחלפת החומרים המשתמשים בהם כיום לחומרים "ירוקים" ,רעילים פחות לאדם
ולסביבה
מועד התחלת וסיום התכנית.2016-2018 :

יעדי התכנית .1 :הפחתת אוכלוסיות המזיקים העיקריים  -זבוב הפירות ועש התפוח.
 .2הפחתה במספר הריסוסים במטעי דובדבן ותפוח עץ.
חומרים ושיטות .1 :פיזור מלכודות לכידה ומלכודות ניטור לזבוב הפירות ולעש התפוח בתחילת
העונה
(מרץ  -אפריל).
 .2ניטור רציף ע"י פקח מזיקים במהלך העונה והנחיית החקלאים לטיפולים
במטע בהתאם
לממצאים.
זבוב הפירות  :מטעי הדרוזים בצפון הגולן מאופיינים בחלקות קטנות של תפוח או דובדבן
ובשוליהן תאנים ענבי מאכל וגלעיניים .ב 2016-הוחלט לרשת במתקנים ללכידה המונית מסוג
"מגנט-מד" את כל השטח במיזם ,ולהפסיק ריסוס מהאוויר הניתן כפיתיון להדברת הזבוב .מאחר
והביצוע לא היה ע"פ פרוטוקול ההדברה (הדברה רציפה בכל החלקות) ,ונעשה שימוש לקוי
במתקן ע"י העברתו מחלקה לחלקה בתקופת הבשלת הפרי ,נגרמה נגיעות רבה בתפוח ונקטרינה.
עקב פעילות לא נכונה הוחלט לחזור ולרסס פיתיונות מהאוויר ,בניסיון להוריד את האוכלוסייה
ולמנוע המשך הנזק .בוצעו  6טיפולים עוקבים מהאוויר.
ב 2017-הוחלט לחזור להדברה בשיטת הפיתיונות בריסוס מהאוויר .נתלו מלכודות ניטור של
זכרים ונקבות .נערכה בדיקה לנגיעות בפרי אחת לשבוע.
עש התפוח :עקב חוסר האחידות של חלקות התפוח (חלקות מוזנחות וכן חלקות עקורות) ,טרסות
ועוד ,לא ניתן כרגע לטפל בשיטת הבלבול .נעשה מעקב אחת לשבוע במלכודות לניטור המזיק אחר
התפתחות האוכלוסייה באזורים השונים ,וטיפולים מהקרקע נעשו בהתאם ללכידות ונגיעות.
הדרכה :ליווי צמוד של הפרויקט נעשה ע"י סמדר אדלין-הררי ,הכולל ביקור כאחת לשבועיים,
סיור בשטחים ,הכוונה לבדיקות פרי ,והחלטות משותפות לטיפול בשני המזיקים.

תוצאות :2017
זבוב הפירות :בעונה הנוכחית נפגע גידול התפוח (בעקבות מזג האוויר באביב) בצפון בגולן .ברוב
המטעים היבול היה נמוך ביותר .למרות זאת שיתוף הפעולה של אגודת חקלאי מסעדה עם
ההדרכה הניב תוצאות יפות .אוכלוסיות הזבוב נוטרו במלכודות ובפרי אחת לשבוע וריסוסי
פיתיון מהאוויר ניתנו בהתאם .העונה הסתיימה ללא נגיעות בפרי ,למעט בחלקה בודדה הנמצאת
מוקפת יער אשר בעליה סרב לטפל מהקרקע בהתאם להנחיות.
עש התפוח :מבנה השטח החקלאי של הדרוזים אינו מאפשר הדברת עש התפוח בשיטת "בלבול "
הזכרים .החלקות קטנות ולא רציפות .עקב כך ,הפעילות להדברה תלויה בניטור האוכלוסייה
במלכודות ובפרי וטיפולים בהתאם .בשנים הקודמות החלה הבדיקה במלכודות במאי ,כאשר
האוכלוסייה כבר התבססה בשטח .בעונה הנוכחית החלו גם לבדוק פרי לנוכחות זחלים .מטפלים
בעש בדור ראשון ,ובהמשך ההנחיות לריסוס ניתנות בהתאם לממצאים .לא היה נזק בפרי ,למעט
בחלקות בהן נשאר פרי מאוחר לאחר קטיף.
לקראת  ,2018סוכם להתחיל את התליה במרץ ,ולטפל במזיק ע"פ ימי מעלה.
תכנית  :2018תבוצע תכנית ניטור בזבוב הפירות ובעש התפוח ע"י סמדר אדלין-הררי וע"י מנסור
אבו-שיבלי.
תוצאות :גם בניטור זבוב הפירות וגם בעש התפוח יש התקדמות יפה ,והנגיעות לאורך העונה
הייתה נמוכה.

קיווי
תכנית מס' 1
שם התכנית :מועדי דילול בקיווי
חוקר ראשי :גל ספיר
רקע ותאור הבעיה:
הבעיה המרכזית של גידול הקיווי בארץ הינה גודל הפרי .בחינת הקשר בין מספר הזרעים לבין
גודל הפרי מצאה קשר ליניארי ביניהם ( .)R=0.82על מנת לקבל פרי מסחרי גדול (לפחות  100ג'),
יש להבטיח שמספר הזרעים בפרי יגיע לכ 1,200 -עד  .1,400על מנת להבטיח מספר כזה של זרעים
יש להבטיח מעבר אבקה מיטבי בין זכרים לבין נקבות .מניסויים שערכנו בתחום ההאבקה בשנים
האחרונות ,מצאנו כי פרחים שפורחים (וחונטים ) ראשונים הם בעלי גודל טוב יותר ,ללא קשר
לטיפול ולפעמים אף ללא קשר למספר הזרעים בפרי .דבר זה נובע ככל הנראה מהפיכתם
למבלעים מוקדם יותר והיותם מבלעים חזקים יותר ,דבר המוביל ליתרון בגודלם .מועד הדילול
הידני הנהוג כיום בארץ הוא לפני הפריחה ,ע"י השארת מספר הפרחים הרצוי .חלק מהמטעים
מדולל רק לאחר הפריחה במטרה להוריד פירות קטנים ולהשאיר את הגדולים.
מועד תחילת וסיום המחקר2016-2018 :
מהלך המחקר ושיטות העבודה:
השנתיים הראשונות הראו יתרון ברור לשיטת הדילול הקיימת היום – דילול כפתורים לפני
הפריחה .בשנת  2018יבוצע קטיף חוזר בעצי  2017לבחינת השפעת הדילול והעומס על הסירוגיות.
בשנת  2017בוצע הניסוי בחלקת 'שניר' בברעם בזן 'היווארד .'8
הטיפולים שבוצעו:
א .הורדת כתפיים ומניפות .סימון  620פרחים בחלוקה של  2.5פירות לשריג ( 2פרחים ב-
 50%ו 3-פרחים ב 50% -מהשריגים).
ב .הורדת כתפיים ומניפות .החלטה על המשך אחרי חנטה.
ג .הורדת כתפיים ומניפות .סימון  620פרחים ראשונים שנפתחים בכל זמורה (מקסימום 3
פרחים לשריג).
תוצאות:
השנה לא בוצע דילול .בוצע קטיף של עצי המדידה מ.2017 -
הנתון הבולט ממדידת היבול החוזר מצביע על הסירוגיות הקיימת בקיווי .בעצים בהם בשנת 2017
היו  620פירות ויותר (הממוצע בפועל כ 800-פירות לשיח) הייתה פריחה חלשה בשנת  2018וממוצע
מספר הפירות (ללא דילול) היה כ 200-פירות ,דבר אשר השתקף מידית ביבול  80 -ק"ג לשיח ב-
 2017לעומת  32ק"ג ב .2018
מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
יש לבצע דילול במועד המוקדם האפשרי .יש לחקור ולמצוא את מספר הפירות המקסימלי לביטול
סירוגיות.

תכנית מס' 2
שם התוכנית :מטע קיווי בשיטות עיצוב שונות ,עיצוב ומיקום זכרים
החוקר האחראי :גל ספיר
רקע ותיאור הבעיה :במטעי הקיווי בעולם שולטת כבר מספר שנים באופן מוחלט שיטת העיצוב
בסוכה .המגדלים בארץ נשארו נאמנים לשיטתם המסורתית ,ועד כה לא נעשה מחקר שיבסס את
המגמה השולטת בעולם בהשוואה לנהוג כאן .בתוכנית זאת נכנסנו ללימוד יסודי של שיטה זו,
בשילוב עם יוזמה של המגדל במרום גולן שהרחיק לאיטליה ללמוד את שיטות הגידול שם.
כמו כן ,ולאור הידיעה שנושא המפרים וההאבקה בכלל הינו קריטי בגידול ,אנו משלבים מפרים
חדשים במטע זה באופן שיאפשר לימוד יעילותם עם הגיע המטע לפוריות .במסגרת נטיעת מטע
חדש במרום גולן ,יש באפשרותנו לבחון מספר פרמטרים הקשורים בעיצוב המטע ,צפיפות
הזכרים ,זני הזכרים המפרים והשפעות על נושאי ההאבקה.
מועד התחלה ומועד סיום התוכנית2009-2020 :
מהלך המחקר ושיטות עבודה :לאור אי-התפתחות החלקה במרום גולן (ראה דו"חות קודמים),
בוצעה השנה תצפית לבחינת השפעת מקור השתיל על מדדי הקטיף ,בתקווה שנוכל להתחיל
מחקר מחודש בשנת .2019
סוגי השתילים:
 )1היווארד מושרש  -משתלת פוגה.
 )2היווארד מושרש – משתלת בן דור.
 )3תרביות רקמה – משתלת בן דור (היווארד .)8
למעט השתילים מתרביות הרקמה ,שהם יבוא מאיטליה של היווארד  ,8מקור הייחורים של
השתילים המושרשים לא ידוע (היווארד רגיל או היווארד .)8
המדדים בקטיף :
 )1משקל הפרי הכולל
 )2מיון הפרי לגודל
 )3איכות פנימית של הפרי (סוכר /חומצה וכו')
תוצאות ביניים:
קיימים נתונים חלקיים מהקטיף .מירב הנתונים יאספו רק לאחר מיון הפרי במהלך המחצית
הראשונה של .2019
מסקנות והמלצות להמשך המחקר :טרם.

תכנית מס' 3
שם התכנית :השפעת טריפטופן על יבול וגודל פרי בקיווי
שם החוקרת :יעל גרינבלט ,שה"מ ,רפרנטית לקיווי
מבוא :אוקסין הוא חומר צמיחה חיוני בגדילה והתפתחות הצמח .במהלך שלוש שנים נערך מחקר
באפרסמון לבחינת ההשפעות של יישום טריפטופן  -חומצה אמינית המשמשת כקדם ליצירת
אוקסין בצמח ,וזאת בריסוס עלווה במהלך הפריחה והחנטה של האפרסמון מזן ‘טריומף’.
בדיווח של ליאו ווינר משנים  2010-2012נראה ,כי ניתן להעלות את היבול הכללי ואת יבול הפרי
הגדול באפרסמון .בקיווי מקובל לרסס חומרי צמיחה לשם הגדלת הפרי .בשנות ה 80-90
השתמשו ב ( NAA -אלפאנול) כחומר עיקרי ,ואז נמצא כי ה( CPPU -בנזיל אדנין) גם הוא משפיע.
בגלל תופעות לוואי שהיו לאלפאנול ,החקלאים ויתרו על השימוש בו .ריסוס באלפאנול גרם
לעילפון של העצים ,שלקח מספר ימים להתאוששותם .נראה כי מעניין יהיה לבדוק השפעת חומר
אוקסיני חדש על שיחי הקיווי ,מתוך ידיעה כי תגובת המין להורמון הינה חיובית.
טריפטופן הינו חומצה אמינית המשמשת כקדם ליצירת אוקסין בצמח .אין לטריפטופן פעילות
אוקסינית כשלעצמה ,ורק לאחר חדירתו לצמח הוא עובר מטבוליזציה והופך למולקולה בעלת
פעילות אוקסינית.
טריפטופן משווק על ידי חב’ ‘תרסיס’ כתכשיר מסחרי בשם טריפטופן טריניטי  100ת”ר ,ומכיל
 10%חומר פעיל.
תיאור הבעיה :פרי הקיווי ,מזן היווארד ,מגיע לגודל ממוצע של  90גרם .הפרי בגדלים אלה נחשב
כלא מספק כאשר השוק מעונין בפרי גדול מ  100גרם .כיום משתמשים בחומרי צמיחה אלפאנול
או ציטוקינים (ספיון/גוליבר) כטיפול להגדלת הפרי .תרומת החומרים כ .5-10% -למגדלים יש
ענין למצוא חומר שתרומתו תהא גדולה יותר ,כחומר בלעדי ,או חומר נוסף לחומרים המשמשים
כיום.
שיטות וחומרים:
טיפול
1
2
3
4
5
6
7

חומר
טריפטופאן
טריפטופאן
טריפטופאן
 +גוליבר
טריפטופאן
 +גוליבר
טריפטופאן
 +גוליבר
גוליבר
גוליבר

מועד
ש"פ 20 +
ש"פ 20 +
ש"פ 20 +
ש"פ 28 +
ש"פ 20 +
ש"פ 28 +
ש"פ 20 +
ש"פ 28 +
ש"פ 20 +
ש"פ 20 +

ריכוז
 60ח"מ
120ח"מ
 30ח"מ
 5ח"מ
 60ח"מ
 5ח"מ
120ח"מ
 5ח"מ
 5ח"מ
 5ח"מ

צבע
כחול
צהוב
אדום לבן
כחול לבן
צהוב לבן
ירוק
סגול

תאריך ריסוס
יונ05-
יונ05-
יונ05-
יונ14-
יונ05-
יונ14-
יונ05-
יונ14-
יונ05-
יונ05-
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גולית
ביקורת

ש"פ 28 +

0.10%

יונ14-
לבן

הניסוי הועמד בסאסא ,חלקת צומת גוש  ,3ב 5 -חזרות.
השיחים היו אמורים להיות גזומים בחורף למס' זמורות אחיד ,ומדוללים כפתורי פרחים מוקדם
בעונה.
בגלל בעיות טכניות הדילול מתבצע רק בימים אלו ,תוך ניסיון לכייל את העצים למספר פירות
אחיד,
כדי לנטרל את השפעת העומס על גודל הפרי .הפירות נספרו על השיחים ובימים אלו ידוללו.
הבלוקים יקבעו לפי עומס הפרי.
בעת סימון החנטים נראה כי החומר גרם לדילול חנטים .הדבר לא יימדד בגלל ספירת הפירות
מאוחר לאחר הריסוס.
בדיקות מתוכננות:
.1
.2
.3
.4

ייערך מעקב פיטו-טוקסיות.
הפרי ייקטף מכל שיח בנפרד.
יישקל יבול לשיח.
הפרי ימוין להתפלגות גודל בביא"ר.

תוצאות :הפרי נקטף במועד המקובל .תוצאות יתקבלו לאחר המיון בבית האריזה.
המלצות להמשך :עדיין אין.

