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  תחו� נשירי� – 2015דו"חות חצי שנתיי� 

  

  

  

  הגנת הצומח

  

  1תכנית מס' 

  : הדברה ומניעת התפשטות רקבו� השורשי� הלב� בתפוח. התכנית ש�

  : מרי דפני ילי�האחראי  החוקר 

  

   :הבעיה  ותיאור רקע 

שוכנת קרקע וגורמת , דמטופורה) Rosellinia necatrix )Dematophora necatrixהפטריה 

כיו�, אי� פתרו� לנזקי המחלה באר�, נטיעות חוזרות לא לנזקי� קשי� לעצי פרי ממיני� רבי�. 

נמצאו כפחות רגישי� לפטריית הדמטופורה ביחס  677שתילי שקד צולחות, והחלקות ננטשות. 

תכשירי הדברה תכשירי הדברה מעכבי� את הפטריה. יובש, קומפוסט ולתפוח על כנת חשבי. 

 20%הצליחו לעכב את תמותת עצי תפוח ביחס לביקורת א! לא מנעו את התמותה של כ 

את מחלת ריקבו� השורשי� הלב� אשר יעכבו מטרת המחקר הינה לפתח שיטות מהשתילי�. 

   בעזרת ממשק הדברה משולב.

  

  2017'2015 סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  

  : העבודה ושיטות המחקר מהל"

נשתלו על קרקע נגועה באופ� טבעי ומטופלי� בתכשירי הדברה ביחס  677. שתילי שקד כנה 1

לביקורת לא מטופלת. הניסוי הועמד בבלוקי� באקראי במטע נגוע באופ� טבעי. התכשירי�  

יעילות� בחינת . 2 (חומר בתהליכי רישוי). AGFשנבחני�: טופז, בויסטי�, מיראז' בנגו פורטה ו

שני סוגי קומפוסט ע� זבל בקר מרסק יערני,  הוכנובניסוי זה  'של סוגי קומפוסט לדיכוי המחלה 

הקומפוסטי� נבחני� בניסוי עציצי� ובשטח הנגוע ומקליפות שקדי�, וקומפוסט רק מזבל בקר. 

עצי התפוח ועי בחינת השפעת תדירות החלפת השקיה בי� שני צידי הע� על ביצ .3באופ� טבעי. 

 .במטרה לבחו� מהי תקופת היובש המירבית שנית� לתת לצד אחד של הע� מבלי לפגוע בביצועיו

וחל* הצד המושקה של הע� כל מבה� במטע בריא משטרי השקיה שלושה נבדוק  בניסוי זה

  בהשוואה לביקורת המושקה משני הצדדי�. שבועיי�, שלושה וארבעה

   

  :מקצועית שהושגהפירוט התוצאות וההתקדמות ה

  ובמהל! השנה הקרובה נעקוב אחר ביצועי העצי�.  –כל הניסויי� הועמדו 

  

  אי� בשלב זה. : המחקר  להמש" והמלצות מסקנות ביניי�
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  2תכנית מס' 

   בחינת כנות גפ�, נשירי�, אפרסמו�, ואלות בקרקע נגועה. : התכנית ש�

  : מרי דפני ילי�האחראי החוקר

  

   בעיה:ה  ותיאור רקע 

כיו� נראה כי לא נית� לגדל עצי פרי נשירי� בחלקות הנגועות בדמטופורה. ברצוננו לבחו� הא� 

, המתאימי� לגידול בהר, היכולי� לגדול על חלקות נגועות. הגידולי� חלופיי�ישנ� גידולי� 

אלה  )2יה בגפני�, יאי� עדויות באר� לנגיעות של הפטר ' ) כנות גפ� שונות 1לבחו�:  שברצוננו

בחינה ראשונית של עמידות עצי חורש לפטריה הראתה כי  'ככנה לגידול פיסטוק חלבי  אטלנטית

הראה בעבר עמידות ארוכת טווח יחסית  ') אפרסמו� 3האלה אינה נדבקת בפטריה בקרקע נגועה, 

פיתוח של  מטרת המחקר:לעמידות כנגד הפטריה. לידיעתנו,  ,טר� נבדק ') קיווי 4לפטריה, ו 

  כי התמודדות ע� המחלה על ידי שימוש במיני� וכנות עמידות.דר

  

  2015'2013 סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  

  :העבודה ושיטות המחקר מהל"

 667כנות גפני� שונות, כנות אפרסמו�, קיווי, כנת  2013נשתלו בסו* חור*  ובמסעדהבמטולה 

בי� החורש הי� שנראה הקשר  אופי וכנת חשבי. מיני אלוני� ואלות נבחני� על מנת לבחו� את

  הניסוי הועמד בבלוקי� באקראי בחמש חזרות. תיכוני והופעת הפטריה.

  

  תוצאות ביניי�:

, לא נראתה תמותת עצי� כמעט פרט לשתילי� בודדי� )2013( בשנת הניסוי הראשונהבמטולה, 

תילי� מכל כנה. מבי� ש 25,  אלה אר� ישראלית, ואלו� מצוי מתו! כ 677של אלו� תולע, כנת שקד 

שתילי� מכנות הגפני� מתו שני שתילי פולסו�, שלושה שתילי ריכטר, ושתילי� בודדי� של  30

. באופ� מפתיע לא נראתה כלל תמותה של שתילי חשבי, א! 3309ו  101/14הכנות סלט קריק, 

ט שיעור התמותה לא היה גבוה בכל המיני�, פר במסעדה 2013. בנטיעת עוכבההתפתחות� 

נער! גיזו� הגפני�  2014ו  2013בחור*  מהשתילי�. 35%לתפוח ז� סקארלט על כנת חשבי מתו 

יש לציי� כי למרות התמותה בשנה הראשונה,  לצור! השוואת משקל גז� כמדד להתפתחות.

 29%ו 4%) ע� 2015בשתי החלקות מתפתחי� יפה מאוד (נכו� ליולי  677שתילי כנת השקד 

תמותה, במסעדה ומטולה  50%ו  80%בהתאמה ואילו התפוח  תמותה במסעדה ומטולה

   בהתאמה. 

  

   :המחקר להמש" והמלצות מסקנות

 . השלישיתהמש! מעקב אחר הנגיעות בחלקות, זו השנה 
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 3תכנית מס' 

  : התמודדות על מחלת ריקבו� בית הגרעיני� בתפוח. התכנית ש�

  רמיהו: דני שטיינברג/ אדולפו לוי�/אורי יש� החוקרי�

  

  רקע ותיאור הבעיה: 

מכלל זני התפוח המגודלי� באזור הצפו�. ריקבו� הציפה  40% 'זני דלישס אדו� מהווי� כ

)Moldy core הנגר� על ידי הפטרייה (Alternaria alternate  .מהווה בעיה קשה בזני� אלה

להתפתחות  בניסויי� קודמי� נמצא שעצי� ע� עומס יבול נמו! ופירות גדולי� רגישי� יותר

ריקבו� הציפה מעצי� (הגדלי� באות� התנאי�) ע� יבול גבוה ופירות קטני�. הנחת העבודה היא 

שקיימי� הבדלי� בתכולת המינרלי� (או היחסי� בי� המינרלי�) בקליפת בית הגרעיני� של 

פירות קטני� וגדולי� ובי� פירות שהתפתחו בעצי� ע� עומס יבול גבוה לפירות שהתפתחו על 

י� ע� עומס יבול נמו!. היפותזת העבודה הייתה שהמינרל העיקרי המעורב הוא סיד�. ככל עצ

שתכולת הסיד� בקליפת בית הגרעיני� גבוה יותר, כ! קטנה הסבירות שהפטרייה תצליח לחדור 

  את הקליפה ותגרו� לריקבו� בציפה.

  

   היעד אותו אמורה להשיג התכנית: 

ריסוס כדי יגביר את עמידות הפירות לריקבו� ויפחית את סיד� ב  לבחו� את האפשרות שהוספת

  הנזקי� שהמחלה גורמת.

  

   2010 ' 2015: מועד התחלת התכנית ומועד סיו�

  

  תיאור הפעולות שבוצעו: 

בשנה זו אנחנו בוחני� שתי גישות להפחתת שכיחות הריקבונות בציפה. בגישה הראשונה אנחנו 

ית הגרעיני� ישירות ובגישה השנייה להגבירה בצורה מנסי� לתגבר את כמות הסיד� בקליפת ב

עקיפה. הניסיונות לתגבור כמות הסיד� בקליפת בית הגרעיני� ישירות כוללי� שימוש בתרכובות 

 (�סיד� שונות המרוססות ישירות על פני החנטי�. הדר! העקיפה היא על ידי הורמו� צמחי (פרוטו

האמור לגרו�  ABAו� שאת פעילותו אנו בוחני� הוא ויישו� של טיפול אגרוטכני (גיזו�). ההורמ

לסגירת הפיוניות בעלי� ולהקטנת קצב הדיות. פחות דיות, שינוי בכיוו� תנועת הסיד� לטובת 

הפרי. הגיזו� של ענפי� הצומחי� בשלבי ההתפתחות הראשוניי� של הפירות אמור לאפשר 

במטעי התפוח של עי� זיו� ושל  צעי�הניסויי� מבולכמות גדולה יותר של סיד� להגיע לפירות. 

  קשת. 

  

  טר� נתקבלו תוצאות. :תוצאות ביניי�

  

  עדיי� אי�.: מסקנות והמלצות להמש" המחקר
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  4תכנית מס'  

  : בדיקת יעילות תכשירי� חדשי� למניעת מחלת החירכו�. ש� התכנית

  : דני שטיינברגש� החוקר

 

אגסי� כנגד החירכו� לתכשיר ההדברה  סטרנר : בישראל יש רישוי לשימוש ברקע ותיאור הבעיה

ולכמה תכשירי נחושת. מאחר ומתפתחי� תבדידי� עמידי� כנגד הסטרנר יש צור! במציאת 

תכשירי� יעילי� חדשי�, שיוכלו להחליפו. בנוס*, כדי לדעת הא�, והיכ�, נית� להשתמש 

  לתכשיר ההדברה. אודות תגובת החיידקי� –ברמת המטע הבודד  –בסטרנר, יש צור! במידע 

לאתר תכשירי הדברה חדשי� יעילי� כנגד מחלת החירכו�  : היעד אותו אמורה להשיג התכנית

  באגסי� ולהגדיר באילו תכשירי הדברה נית� להשתמש ברמת המטע הבודד.

  2010 ' 2015: מועד התחלת התכנית ומועד סיו�

ו בנאות גול� העמדנו ניסויי� בחלקת גידול מסחרית שהועמדה לרשותנתיאור הפעולות שבוצעו: 

שמטרת� הייתה לבחו� את היעילות של תכשירי הדברה שוני� שיושמו בנפרד, ובמשולב ע� 

התכשיר סטרנר, בהגנה על הפרחי�. בנוס* בחנו את היעילות שלש הימוש בסטרנר שרוסס 

ת במרסס משקי לזו של התכשיר מונח שרוסס בטיפות זעירות. באותה חלקה ג� בצענו תצפי

מסחרית שבחנה את היעילות של ריסוס בנחושת לפני הפריחה. מטרת הטיפול היא להפחית את 

המידבק ההתחלי ובכ! את הנגיעות.  ממטעי אגסי� מסחריי� בה� התפתחה המחלה נאספו 

רקמות צמחיות סימפטומטיות ואלה הובאו למעבדה. החיידקי� בודדו ונזרעו בצלחות פטרי 

  ), החומר הפעיל של התכשיר סטרנר. OAל חומצה אוקסילית (שהכילו ריכוזי� שוני� ש

. כל תכשירי ההדברה שנבחנו בניסויי� (מלבד התכשיר יטי) א. יעילות תכשירי הדברה: תוצאות

 � 100%'62הפחיתו את חומרת המחלה במובהק יחסית לטיפול ההיקש. יעילות ההדברה נעה בי

בלבד. בניסוי בו יושמו  50%'35 –ת את הנגיעות ב בניסויי� ובהערכות השונות. התכשיר יטי הפחי

הריסוסי� במרססי� משקיי� היה התכשיר מונח יעל והריסוס בסטרנר+נחושת� לא הפחית את 

הנגיעות יחסית לחלקות ההיקש. ריסוס בנחושת לפני הפריחה לא הפחיתה את הנגיעות של 

דוגמאות שנאספו  37ה של בס! הכל בחנו את התגוב .OA –ב. תגובת תבדידי� ל הפרחי�.  

 OA '), החיידקי� התפתחו על מצע מזו� שהורעל ב 16.2%דוגמאות ( 6 –מחלקות מסחריות. ב 

) 81%דגימות ( 30 –חלקי מיליו� חומר פעיל. חיידקי� אלה מוגדרי� כעמידי�. ב  50בריכוז של 

  חלקי מיליו�.  20בריכוז של   OA –החיידקי� התפתחו על צלחות מורעלות ב 

ישנ� כמה תכשירי� חדשי� שיש לה� פעילות טובה כנגד : מסקנות והמלצות להמש" המחקר

החיידקי� המחוללי� את מחלת החירכו�. חשוב שתכשירי� אלה יקבלו רישוי לשימוש מסחרי 

בהקד� כדי שנית� יהיה להשתמש בה� להתמודדות ע� המחלה. במידה ויהיו תכשירי� מורשי� 

מ� בנפרד ובמשולב ע� סטרנר וג� בחלקות בה� יתברר שתבדידי נוספי�, אפשר יהיה לייש

הפתוג�  פיתחו עמידות לסטרנר. בכל מקרה, חשוב ג� לבחו� א� אי� לתכשירי הנחושת פעילות 

פיטוטוקסית חבויה, כמו למשל פגיעה בפוריות האבקה. הממצאי� שלנו לגבי תגובת החיידקי� 

באוכלוסיות החיידקי� כנגד החומר הפעיל הנמצא מצביעי� על שינויי� החלי� לתכשיר סטרנר 

בחומר ההדברה. יתכ� ובעתיד לא נית� יהיה להשתמש עוד בסטרנר מפני שהעמידות כנגדו תהיה 

  נפוצה במטעי� רבי�.
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  5תכנית מס' 

   רכו� בז� 'פינק לידי'ינזקי מחלת הח הפחתת: התכנית ש�

  : מרי דפני ילי�האחראי החוקר

  

החודר  Erwinia amylovoraחרכו� הינה מחלה הנגרמת על ידי החיידק  הבעיה:  ותיאור רקע 

לעצי� דר! הפרחי� בזמ� תקופת האבקה על ידי הדבורי� ועשוי לנזקי� קשי� כתלות בתנאי מזג 

באוויר בעיקר בגידול האגסי�. בשני� מסוימות הנזק הנגר� הינו זניח, ואילו בשני� אחרות 

וחיות הענ* האגס כולו. מערכות תומכות החלטה מקומיות הנזקי� קשי� עד כדי איו� על רו

התפתחו במקומות שוני� בעול� וכ� בישראל, בה פותחה המערכת "גרעי� ופרח" אשר משמשת 

בהצלחה לחזות אירועי הדבקה במטעי האגס ולתת המלצות לטיפול. לאחרונה מרבי� הדיווחי� 

ז� חדש ומבטיח בעול�. פריחתו של הז� 'פינק באר� על נזקי חרכו� במטעי תפוח מהז� 'פינק לידי', 

לידי' הינה מוקדמת יחסית לזני התפוח באר� ומתרחשת ביחד ע� פריחת האגס, מה שמעלה את 

לידי' בא�: 'רגישותו להדבקה. שימוש במודל "גרעי� ופרח" עשוי להתאי� ג� לתפוח 'פינק

זהה  י�התבדידאוכלוסיות להדבקה בחירכו� דומי� בי� תפוח ואגס, ו� יהתנאי� האופטימלי

  מבחינה אפידמיולוגית. 

פינק 'בז�  E. amylovoraהינה לפתח אמצעי� למניעת הנזק הנגר� על ידי החיידק  מטרת המחקר

  . 'לידי

  

  2017'2015 סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  

� ) בחינת התאמת מערכת קבלת החלטות "גרעי� ופרח" לחירכוi( :העבודה ושיטות המחקר מהל"

 �תעשה על ידי מעקב אחר נגיעות בתפרחות בחלקות לא מטופלות, ותבח� היכולת  'לידי'פינק'בז

) בחינת התקדמות המחלה בתו! עצי� נגועי�, ובחינת היכלות iiלטפל במחלה על ידי סטרנר. (

לעצור את ההתקדמות המחלה על ידי טיפולי סניטציה תעשה במועדי� שוני� ובמרחקי� שוני� 

 PFGEבאוכלוסיית החיידק תבח� גנוטיפית על ידי שונות ה ) בחינת מידתiiiחדירה. (מנקודת ה

ואנליזת ריצו*, ואילו בחינת שונות אפידמיולוגית תעשה על ידי הדבקת תפרחות מנותקות 

בתו� המחקר נתאי� במידת הצור!, את המודל "גרעי� ופרח" לחזות . בתבדידי� ממקורות שוני�

  ! גיבוש המלצות לטיפולי� מונעי� הדבקה והתקדמות המחלה בע�. חרכו� בפינק לידי, תו

  

השנה ביצענו תצפיות בעשרי� וארבע חלקות פינק לידי בה� עקבנו אחר הפריחה  תוצאות ביניי�:

פריחה ועד לתו� הפריחה. בתקופה זאת עקבנו כפעמי� בשבוע וחיפשנו סימני�  5%החל מ 

 ירכו� ועוצמת הנגיעות תועדו. ראשוני� להופעת חירכו�. מועד הופעת הח

  

בימי� אלו אנו בוחני� הא� מערכת תומכת החלטה "גרעי�  :המחקר להמש" והמלצות מסקנות

ופרח"  חזתה את מועד הופעת המחלה, על ידי הצלבה ע� נתוני� שנאספו מתחנות מטאורולוגיות 

אוס* גנוטיפי להמש! סמוכות למטעי�.  בנוס* אנו מבודדי� חירכו� מכל החלקות על מנת ליצור 

 המחקר. 
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  6תכנית מס' 

  : כנות עמידות לפסילהש� התכנית

  : ליאורה שאלתיאלש� החוקרת

  

, מהווה מזיק ספציפי, חשוב Cacopsylla bidens (Sulc) פסילת האגס,  :רקע ותיאור הבעיה

 ר!יש צוו להפחתה משמעותית באיכות וכמות הפרי גור�האגס באר�. המזיק  ביותר של גידול 

במסגרת הגישה המשולבת  הפסילה. תאוכלוסייבקרת ות נוספות, שטר� נוסו באר� ללמצוא שיט

) בחרנו בעבודה ע� זני אגס עמידי� למזיקי לפסילה  ובאיתור טכניקות IPMלבקרת מזיקי� (

  עיבוד כדי להפכ� לעמידי� יותר למזיק. 

וי�" של טיפוסי אגס ונד) אופטימיזציה של השימוש המעשי בהרכבות "ס1: (מטרות המחקר

בירור אילו   ''ספדונה'על כנות אגס מסחריות ע� הז� המסחרי  Py.701-202 261'Py.760עמידי� 

צירופי� של כנות בסיס והכנות העמידות ה� המיטביי� ומה� התכונות ההורטיקולטוריות של 

י� המופקי� מה� על )  לימוד השפעת הכנות העמידות והחומר2עצי� אלו (יבולי�, איכות פרי).   (

  הפסילה, האויבי� הטבעיי� של הפסילה ומזיקי האגס האחרי�.  

  31/12/2015'1/1/2013: התכניתמועד התחלת ומועד סיו� 

בשנת  מבי� החומרי� שבודדו:  2015מהל! המחקר ושיטות העבודה למחצית הראשונה של שנת 

צע בידוד לג� ולאנזי� הקשור נבחנו במערכת ניסויית לבדיקת השפעת� על הפסילה בוו 2014

.� ליצירת חומרי� אלו וכ� בוצעה בחינת פעילות לחלבו

  

החומרי� המעורבי� בעמידות  אחדבוצע בידוד לאנזי� המהווה זרז לייצור  :ביניי� תוצאות

נבח� ביטוי הג� בכנה העמידה ובספדונה המורכבת עליה בהשוואה ואותר הג� האחראי ליצורו. 

בדלי� כמותיי� בביטוי הג� כאשר בספדונה המורכבת ביטוי הג� היה גבוה לספדונה ונימצאו ה

  מאשר בספדונה הלא מורכבת. 

  

שהכנה העמידה משרה ביטוי מוגבר של הג�  ,בשלב זה נראה: מסקנות והמלצות להמש" המחקר

בימי� אלו הוצב ניסוי הבודק  האחראי על יצור חומר הפוגע בפסילות בספדונה המורכבת עליה.

השפעת הנדיפי� שנמצאו בצמחי� ונרכשו כחומרי� מבודדי� על ההטלה וההישרדות של  את

כ� נער! שוב מעקב על החירכו� בחלקת העצי� העמידי� כדי כמו  .בתנאי שדה �פסילות על עצי

בדק היבול בקטי* ואיכות יי ,נוס*ב לברר את השפעת הטיפוסי� העמידי� על עוצמת המחלה.

  .הפרי
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  7 'תכנית מס

  פיתוח ממשק להדברה משולבת של פסילת האגס: התכנית ש�

  : חיי� ראובני� החוקרש

  

  רקע ותיאור הבעיה

פסילת האגס היא מזיק מפתח במטעי האגס המבטא עמידות לתכשירי הדברה רבי�. כדי לשפר 

את יעילות ההדברה נדרש לפתח אמצעי� מגווני� שאינ� מבוססי� על תכשירי� סינטטיי�. 

שימוש בקוטלי 'זאת נבחנה הופעת� ויעילות� של אויבי� טבעיי� מקומיי� על רקע אי בתוכנית

  חרקי�. 

  

  2016'2014 ' מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

המחקר מבוצע במטעי אגס מסחריי� שבה� לא נעשה כלל שימוש בקוטלי חרקי�. נער! מעקב 

  ת� של אויבי� טבעיי� והנזק בפרי בקטי*. אחר התפתחות פסילת האגס, הופע

  

  תוצאות ביניי�

נרשמה הופעה של אויבי� טבעיי� שוויסתה בהצלחה את אוכלוסיית הפסילה בחודשי האביב. 

במטע של חוות מתתיהו (שנה רביעית) התקבלה הדברה ביולוגית מלאה ללא שימוש בקוטלי 

לייה באוכלוסיית הפסילה בקי� ונדרש חרקי�. במטע של רמת מגשימי� (שנה ראשונה) נרשמה ע

  לווסת אותה ע� קוטלי חרקי�.

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

שנתי שבמסגרתו מפתחי� בסביבת המטע אווירה ' פיתוח ממשק ידידותי הוא תהלי! רצי* רב

ידידותית להתפתחות� של אויבי� טבעיי�. התהלי! כולל שינוי בתרבות החקלאית ונדרשת 

של פקחי� מקצועיי�, מערכת ההדרכה, המגדלי� והמחקר כדי לייצר שינוי  פעילות משולבת

  בממשק ההדברה.
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   8תכנית מס' 

   בחינת אמצעי� להדברת הזחל ' : קפנודיס ש� התכנית

  : חיי� ראובני � החוקרש

  

  רקע ותיאור הבעיה

רחבי טווח ומפרי  בתכשירי�מבוסס על ריסוסי� מונעי�  חיפושית הקפנודיסממשק ההדברה של 

יצוא וי. הדבר מגביל את האפשרות לפיתוח ממשק של הדברה משולבת איזו� להדברת הבוגרי�

ו אפשרויות שונות להדברה של הזחלי� בקרקע לפני של פירות הגלעיניי�. בתוכנית הנוכחית נבחנ

:�מלכודת וכחיפוי הקרקע ביריעות ל שימוש ואחרי החדירה לשורשי� באמצעי� ידידותיי�, כגו

  ביצי� ושימוש בנמטודות קוטלות חרקי�.

  

  2013 '2015 ' מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

יעילות� של יריעות לחיפוי הקרקע למניעת חדירה של זחלי� וכמלכודות ביצי� נבדקה במטע 

העדפות ההטלה של  ס"מ סביב גזע הע�. כדי לבדוק את 50שזי* מסחרי. נפרסו יריעות בקוטר 

 �הנקבות נערכה השוואה ע� יריעה מכוסה באדמה מקומית לעומת יריעה מכוסה בחול. יעילות

של נמטודות קוטלות חרקי� נבדקה במערכת מודל במעבדה, במטרה לשפר את היישו� ולברר את 

  הגורמי� המגבילי� את פעילות� בקרקע.

  

  תוצאות ביניי�

א! טר� התקבלה תוצאה המצביעה על יעילות  ,לי� לשורשי�חיפוי קרקע מגביל את חדירת הזח

החיפוי כמלכודת ביצי�. במערכת המודל נמצא שנמטודות הצליחו לקטול את זחלי הקפנודיס 

  בתו! השורשי� ופעלו טוב יותר בקרקע לחה.  

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

זחלי� וכמלכודת ביצי�.  נדרש להמשי! ולבדוק את יעילות חיפוי הקרקע להגנה מפני חדירת

  נדרש לקבוע את יעילות הנמטודות במינוני� שוני� על רקע רמות שונות של רטיבות בקרקע.
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   9תכנית מס' 

  פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של מזיקי השקד: התכנית ש�

  : חיי� ראובני � החוקרש

  

  רקע ותיאור הבעיה

סת על שימוש בתכשירי� רחבי טווח ומפרי איזו�. בתוכנית הדברת המזיקי� במטעי השקד מבוס

 �זאת נבדקה אסטרטגית הדברה חילופית, לפי גישת ההדברה המשולבת, העושה שימוש במגוו

אמצעי� לשמירה על רמה נמוכה של אוכלוסיית המזיקי� במטע, כגו�: שילוב פעולות סניטציה 

  יטת בלבול הזכרי� להדברת עש המשמש.להפחתת אוכלוסיות צרעת השקד ועש החרוב ויישו� ש

  

  .2016'2014 ' מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

המחקר נער! בארבעה מטעי מודל מסחריי� שבה� נבחרה חלקה ליישו� אמצעי� ידידותיי� 

רת בהשוואה לחלקה בטיפול משקי. נבדקה יעילות� של תכשירי� "רכי�" ואמצעי� אחרי� להדב

  מזיקי פרי: צרעת השקד עש החרוב ועש המשמש.

  

  תוצאות ביניי�

ברוב המקרי� נמצא פחות נזק בפרי דווקא בטיפול המשקי בו נעשה שימוש בתכשירי� רחבי 

זמנית של מגוו� אמצעי� ידידותיי� באופ� רצי* –טווח. יחד ע� זאת, נראה שהקפדה על יישו� בו

  תכשירי�. שנתי תביא להפחתה בנזק ובשימוש ב'רב

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

ברמת המחקר נדרש לסגור פערי ידע לקביעת יעילות� של אמצעי� ידידותיי�. ברמת היישו� 

נדרש לשלב בחלקות המודל פקחי מזיקי� מקצועיי� שיפעלו ברוח הגישה של ההדברה המשולבת 

  תו! שתו* ותמיכה של מערכת ההדרכה והמגדלי�.
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  10ת מס' תכני

  שרות מעבדת: התכנית ש�

  � החוקר : חיי� ראובניש

 

  רקע ותיאור הבעיה

טכניי� 'ידידותית נעשה שימוש באמצעי� טבעיי� ואגרו משולבת הדברהל ממשקפיתוח  במסגרת

ותכשירי� שאינ� פוגעי� באויבי� טבעיי�. לש� כ! צרי! לזהות מיה� האויבי� הטבעיי� 

י� שיעודדו את הופעת� והתפתחות�. בתוכנית זאת נבדקה המקומיי� היעילי� ולפתח אמצע

  מידת בררנות� של תכשירי� לאויבי� טבעיי� מקומיי� יעילי�.

  

  מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  שנתית'רב רציפה מחקרית פעילות

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

שנאספו ממטעי�  הבדיקה נערכה בתנאי� מבוקרי� במעבדה. זחלי� ובוגרי� של אויבי� טבעיי�

 מסחריי� ושטחי בור נחשפו במעבדה לתכשירי� שוני� המקובלי� בשימוש שגרתי במטע.

  

  תוצאות ביניי�

פותח "סל תכשירי�" בררני לאויבי� טבעיי� הזמי� לשימוש שוט* של המגדל הנוקט בשיטת 

  ההדברה המשולבת הידידותית.

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

ירי� בררניי� לאויבי� טבעיי� מעודד את הופעת� והתבססות� במטע מניסיוננו שימוש בתכש

  וקיימת חשיבות רבה להמשי! ולפתח את הנושא ולעשות בו שימוש בשגרת המטע. 
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  11תכנית מס' 

  פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של החדקונית רינכית הורדניי�: התכנית ש�

  : חיי� ראובני� החוקרש

  

  תיאור הבעיהרקע ו

החדקונית רינכית הורדניי� גורמת לנזק כמותי ואיכותי במטעי� גרעיניי� וגלעיניי�. הנזק מופיע 

במוקדי� ומתבטא בעיקר במטעי התפוח. בתוכנית זאת נבדקו גורמי� באורח החיי� של המזיק 

  ובהעדפותיו לזני התפוח השוני�. 

  

  

  2017'2015 ' מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

המחקר מבוצע במטע תפוח מסחרי ובמערכת מבוקרת בעצי תפוח בעציצי�. במטע המסחרי נבדק 

שימוש בקוטלי חרקי� בהשוואה 'הנזק הכמותי ורמת הרגישות של זני התפוח השוני�, על רקע אי

  כותי.לטיפול שגרתי ע� תכשירי�. במערכת המבוקרת נערכו ניסויי� לאפיו� הנזק האי

  

  

  תוצאות ביניי�

במטע המסחרי יתקבלו התוצאות לאחר שקילת הפרי בקטי*. במערכת המבוקרת פותחה שיטה 

  לאכלוס יזו� של פירות ע� בוגרי החדקונית ולמעקב אחר התפתחות הנזק והדרגות הצעירות.

  

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

רש מחקר בסיסי להיכרות זאת במטרה האקולוגיה והביולוגיה של המזיק באר� אינה מוכרת ונד

  לפתח ממשק יעיל וידידותי לניטור והדברה.
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  21תכנית מס' 

  שילוב כנות עמידות בממשק ההדברה של כנימת הד� במטעי התפוח: התכנית ש�

  : חיי� ראובני� החוקרש

  

  רקע ותיאור הבעיה

נמצא בשורשי� ובנו*, גור�  כנימת הד� גורמת לנזק כמותי ואיכותי בכל מטעי התפוח. המזיק

להיחלשות הע� ופוגע בהתפתחות הדורבנות. בנוס*, הפרשות טל הדבש מכערות את הפרי ופוגעות 

באיכותו. הדברתה מבוססת על שימוש בקוטלי חרקי� המגבילי� את יישו� הממשק הידידותי 

הקניית שפותח במטעי התפוח. בתוכנית זאת נבדקו כנות עמידות לכנימת ד� והגורמי� ל

  העמידות, כחלק מתוכנית כללית לשלוב מגוו� אמצעי� ידידותיי� להדברתה.

  

  2017'2015 ' מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  מהל" המחקר ושיטות עבודה

ניטעו בעציצי� כנות תפוח שונות, המיועדות למטע המסחרי,  ונער! מעקב מבוקר אחר אכלוס 

  הנו* ומערכת השורשי�.

  תוצאות ביניי�

  כל העצי� שניטעו נקלטו בעציצי�.

  

  מסקנות והמלצות להמש" המחקר

שילוב כנות עמידות מתאי� לגישת הממשק הידידותי. בהתייחס לכנימת הד� שילוב כנות 

עמידות ביחד ע� עידוד צרעה טפילית מקומית יעילה יתרו� ליישו� ממשק ידידותי יעיל לטווח 

  ארו!.
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  13' תכנית מס
  2525 תפוח ידידותי –מיז� ממשק הדברה משולבת במטע : ש� התכנית

  : מרי� זילברשטיי� � החוקרש

  
  

  מבוא ותאור הבעיה

הראיה של חקלאות המשתלבת ע� הסביבה האקולוגית מובילה ליישו� חקלאות "ידידותית 

לומר, צמצו� לסביבה". בהקשר זה מוביל ענ* התפוח מיז� של גידול תפוחי� בממשק ידידותי, כ

והדברת מזיקי� ללא שימוש השימוש בחומרי הדברה כמער! הדברה ראשוני ואולטימטיבי, 

היעד הוא למתג את התפוחי� כ"תפוח ישראלי" נטול רעלי�,  . י� אורגניי�יבתכשירי� זרחנ

  . במהל! הזה גורמי השיווק ה�  המתניעי� את  המהל! ומימושו.2015או  2014בשנת 

   :המטרה

ממשק ההדברה הידידותי במשקי התפוח בעזרת מעטפת מקצועית (הדרכה ופיקוח)  הטמעת 

  ויצירת מודעות מתאימה לגידול תפוח ידידותי.

  

  מהל" העבודה ושיטות עבודה 

ר חיי� ראובני וכ� ניסיו� מעשי של סמדר "העבודה מבוססת על פרוטוקולי הגה"צ שפותחו ע"י ד

  אידלי� הררי. 

נטיי� למת� מעטפת מקצועית ה�: סמדר אידלי� הררי, דוביק אופנהיי� * מדריכי הגה"צ הרלוו

   (ומרי� זילברשטיי� במידת הצור!).

   מקצועית מבוצע ע"י מרי� זילברשטיי� ומרדכי טאקו. –* ריכוז המיז� מבחינה אירגונית

  

   2012 ' 2015 שנות בצוע

 כפר שמאי,מירו�, מאמצי� בשילוב מגדלי התפוח במושבי�:  הושקעו 2015 – 2014בשנת 

הייתה לשנות והכוונה  ,ספסופה, דלתו�, נטועה, דישו�. רוב� חקלאי� שלא נמצאי� במיז� הזבוב

   את נוהלי הגנת הצומח אצל המגדלי� ע"י שילוב פקח פגעי� והדרכה. 

נער! סקר מגדלי תפוח  2015במהל! חור* ואביב טאקו מונה להיות איש הקשר והמפעיל. 

רכו פגישות בכל ישוב בנפרד. באופ� עקרוני הייתה הענות לרעיו�, והתוצאה של בישובי� הללו ונע

מפגשי� אלו הייתה העסקת פקחי� לכלל הגידולי� במשק. אצל חלק מהמגדלי� החלה עבודה 

  מסודרת ומתועדת להפחתת שימוש בחומרי הדברה. 
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  14תכנית מס' 

  של עש התפוח המדומה. ביבהסל וידידותית משולבתמרחבית,  הדברה: ש� התכנית

  : דר' רקפת שרו�החוקר האחראי

  : אלי הררי, הדס שטייני�, מרי� זילברשטיי�, נור צ'חנובסקי ויד מרדכי.שותפי� למחקר

  

  רקע ותיאור הבעיה

 :leucotreta Thaumatotibia (Lepidoptera (Cryptophlebia) עש התפוח המדומה

Tortricidae) מדרו� אפריקה באמצע שנות ש ,הוא מזיק רב פונדקאי �' של המאה ה 80 'הפלש לאר

. העש הוא מזיק קשה של מטעי הרימו� ופוגע בשורה של גידולי מטע. הזחל חודר לפרי מיד לאחר 20

הבקיעה, ונקודת החדירה קשה להבחנה. המזיק מהווה סיכו� משמעותי ליצוא הפירות לחו"ל, בעיקר 

שווקי הייצוא. באר� מוצאו, דרו� אפריקה, העש הוא מזיק  פרי ההדר, בשל היותו מזיק הסגר ברוב

קשה בהדרי�, ועמיד למרבית חומרי ההדברה המתאימי� להדברתו. מספר התכשירי� המורשי� 

לשימוש כנגד מזיקי הרימו� בישראל מוגבל מאד, ומ� ההכרח למצוא חומרי� ידידותיי� לסביבה כנגד 

  גד העש מחייבת התייחסות מרחבית ומערכתית. העש. בשל היותו רב פונדקאי, ההערכות כנ

 ידידותיתמשולבת ו תוכנית הדברה מרחבית,ללהניח את הבסיס מטרת המחקר היא  ' מטרת המחקר

גישות  תועלת של', שבבסיסה בחינת עלותכנגד עש התפוח המדומה (Area wide -IPM)לסביבה 

 הדברה שיטות שלוש של בחינה) 1: (יקממשק שונות ומשולבות, ע� דגש על גידולי המטע הרגישי� למז

 לסביבה ידידותיות שיטות שתי של והשוואה בחינה) 2, (ובזחלי� בביצי� הפוגעות לסביבה ידידותיות

) 2 'ו 1 מתו!( שיטות שתי של האופטימלי השילוב בדיקת) 3( ,הבוגרי� של הרבייה במערכת הפוגעות

להדברה מרחבית, ידידותית ומשולבת פרוטוקול  גיבוש 4', ובהדברת העש במטע מרביתשהראו יעילות 

  כנגד עש התפוח המדומה.

    2015 ' 2017התכנית: מועד התחלת ומועד סיו� 

   מהל" המחקר ושיטות העבודה

זחלי� נאספי� מפירות  .הזחלי� כנגד תכשירי� בדיקתער! בשנת המחקר הראשונה יבמו"פ צפו� ת

 ˚( במעבדה נבדוק .מנהל המחקר החקלאי (אלי הררי)עד להקמת גידול ביד מרדכי ו ,פגועי� בשטח

C25 ,14:10 )1לות התכשירי� להדברת הזחלי� (ייו�) את יע/לילה (� ,הפוגע בזחל המתנשל ,אלסיסטי

 ,ספציפי לעש התפוח המדומה בקולווירוס – קריפטקס) 3( ,בזחל בטר� חדר לפרי הפוגעBt ) תכשיר 2(

 החברות פי על המומל� ו�נהמי פי על יהיו תכשיר לכל וני�המינהפוגע בזחל לאחר כניסתו לפרי. 

שוני�: בזמ� ההזדווגות של הנקבות, יו�  מועדי� 4 'ב בריסוס התכשירי� יעילות את נבדוק .השונות

ביו� בקיעת ו )הביצה צבע והחלפת בעובר עיניי�לאחר ההטלה, לפני בקיעת הזחלי� (התפתחות 

אחד  לכל). 3סמ20נפרד ( רשת בכלוב בתו!אחד  כל יוצבות) קלמנטינוו רימוני�( פירותהזחלי�. 

הביצי� יירש�  מספרלקבלת גיל הומוגני של הביצי�.  ,אחד ליו� מזווגות נקבות 3 מוכנסותמהכלובי� 

פירות מכל סוג  5'ו מהתכשירי� אחד בכל מרוססי� קלמנטינות 5 'ו רימוני� חמישהעל כל פרי. 

 י�נפתח י�ישבוע לאחר .בינוקולרחורי הכניסה בכל פרי תחת  י�פרנסריסוס, כביקורת.  אלל נשארי�

  זחלי�. ה לספירתהפירות 

הניסויי� הוצבו על רימוני� וקלמנטינות, ולא נמצאו בקיעות או חדירות. חזרנו על הניסוי : תוצאות

  יאספו זחלי� לצור! חזרה על הניסויי�.  ,המזיק יופיע שובכאשר  .מספר פעמי�

  : עדיי� אי�.ת להמש" המחקרמסקנות והמלצו
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  15תכנית מס' 

  התאנה השחור זבוב ינזק הפחתת: ש� התכנית

  : ליאורה שאלתיאלש� החוקרת

  

 מזיק מהווה ,Silba adipata Mac Alpine (Diptera,  Lonchaeidae),התאנה השחור (זת"ש) זבוב 'הבעיה תיאור

 הברזילאי. באר� הז� כדוגמת פרתנוקרפיי� בזני� לגרו� לנזק כבד המסוגל ,באר� התאנה גידול של ביותר חשוב

� במספר. הזת"ש אוכלוסיית לבקרתחלופיות  שיטות למצוא צור! יש ולכ� להדברתו, מורשי� תכשירי� כיו� אי

 כנגד הדברה בחומרי השימוש את משמעותית המפחית רשתות, דבר תחת הברזילאי הז� בגידול החלו באר� מטעי�

 במטע אקלי�'המיקרו את משנה ברשת הכיסוי . א!לאירופה מכימיקלי� נקי פרי ייצאל ומאפשר, התאנה מזיקי

 הי� זבוב נגד המונית ללכידת במלכודות שימוש .הקרובות ופיתוח בשני� מעקב ומחייב ,הע� של היצור כושר ואת

� של בודדות הראתה לכידות (גבעת עדה) בתאני�"  פלאי'נומאד" בדיקה של מתק� .מקובל באר� ובעול� התיכו

, כ! שאי� נראה שהמלכודת גרמה לעליית הנזק בפרי בתאני� הנמצאות בקרבת המלכודתבנוס* א!  התאנה, זבוב

   כרגע בידי המגדלי� פתרו� אמי� ויעיל לבעיה.

(ג� מזני� פרתנוקרפיי�) לא רגיש (או  שהופרהשפרי תאנה  מדיווחי� של מגדלי� ותצפיות הקדמיות שלנו עולה,

 התאנה של המפרה הצרעהמהספרות ידוע, שלזבוב התאנה בהשוואה לפרי שאינו מופרה.  )רגיש פחות

Blastophaga psenes מוכנות להפריה ,נמשכת לתאני� על ידי נדיפי� ספציפיי� �. המופרשי� מ� התאני� כאשר ה

את צרעת  הנדיפי� המושכי� א. :השערות המחקר הבאותלהעדויות מהשטח והמידע מהספרות  הובילו אותנו 

 נדי*/י� לאחר ההפריה, פרי התאנה מפסיק להפריש .באת זבוב התאנה. ג� מושכי�  לפרי התאנה  התאנה

   .נוספי�צמחוניי� את צרעת התאנה וחרקי� נדיפי� הדוחי�  ומתחיל להפריש, הצרעה המפרה את המוש!/י�

מופרות על ידי הצרעה המפרה של בחינת רמות נזק הגר� ע"י זבוב התאנה השחור בתאני� ה. 1 ' מטרות המחקר

מצאו י. בחינת השפעת הנדיפי� ש3נדפי התאנה המעורבי� בעת ההפריה אפיו� . Blastophaga psenes .2התאנה 

  על זבוב התאנה השחור.

המחקר יתבצע בחלקת התאני�  של קיבו� מחניי�, במעבדה האנטומולוגית   :תוכנית המחקר ושיטות העבודה 

פ צפו� ובמעבדה לכימיה אנליטית בנווה יער. המחקר יכלול תצפיות במטע כולו וניסויי� בחוות המטעי� במו"

מבוקרי� על עצי� מכוסי�. בתצפית ננסה להערי! את מידת הנגיעות הטבעית בזת"ש בפירות שהופרו ע"י הצרעה 

ולי� השוני� את לעומת פירות לא מופרי�. בניסויי� המבוקרי� נפזר באופ� יזו� את צרעת התאנה, נאלח בטיפ

 משלושה נדיפי� ונבצע השוואתהפירות מטיפולי� אלו ייאספו  ,. בנוס*זבוב התאנה ונבח� את מידת הנגיעות

 Head Space Solid Phase (HS-SPME) -ה שיטת. 1  :שיטות אנליטיות  בשתי הסיקוניה של התפתחותיי� שלבי�

Micro Extraction – ;2.בעזרת מיצוי MTBEבעז �בניסויי�  רת הפירות מהטיפולי� השוני� נבח� במעבדה. כמו כ

  את מידת משיכת הזבוב אליה�. מבוקרי� ובעזרת אולפקטומטר

הצלחת המחקר תוביל להבנה מעמיקה יותר של גורמי המשיכה והדחייה של זבוב התאנה   ' חשיבות המחקר

ר  כמושכני� במלכודות או כחומר שימוש בנדיפי� כשיטה לבקרת זבוב התאנה השחו א.השחור אל הפרי ותאפשר: 

פיזור יזו� של צרעת התאנה כאמצעי לבקרה ביולוגית של הזבוב  ב.דחיה לזבוב שנית� יהיה לרססו על העצי�; 

כהמש!  תו! כדי הפחתת השימוש בתכשירי הדברה רעילי�. זת"ש ובכ! להוביל להפחתת הנזק הנגר� מה , המזיק

 במטרה, לזת"ש משיכה או דחייה של השפעה תימצא לה� אשר חומרי� של  הביוסינטטי המסלול ייבח� ,למחקר

 זני� של והשבחה לטיפוח גנטי סמ� להוות מנת על ,בתאנה לייצורו האחראי�) י�(והאנזי�) י�(הג� את לאתר

  .עתידיי�


