
השפעת חילון בגפן על רגישות הפרי לריקבון 
Botrytisאפור הנגרם על ידי  cinerea



מטרה

למידה של המאפיינים השונים  

בפרי המושפעים מחילונים שונים  

על והשפעתם בלאןסוביניוןבגפני  

.הרגישות לעובש אפור



Botrytis cinerea

1729התגלה לראשונה בכרם ב

 עובש אפור הנגרם על ידיBotrytis cinerea 

יכולה לפגוע בכל איברי בצמח הירוקים

נזק לפרי בעיקר כאשר רמות הסוכר עולות

בעיות יינניות



הפטריהמעגל 

 סקלרוטיהחורפת במבנה של

בתחילת האביב  הנבגה

  הדבקה החל מנגיעה

תנאים מועדפים

רוח וחרקים, פיזור על ידי גשם

חדירה אנזימטית או מכנית

 נביטהיצירת קור



סימפטומים

"חלקית של עלים" חריכה

התייבשות של תפרחות

התבססות כתפטיר באשכולות והרקבתם

התייבשות שריגים



תנאים מועדפים

 20°-טמפרטורות אופטימליות - 22 ° C

  לחות יחסית גבוהה

  זנים רגישים

  גפנים מחולנות



הכרם



שישה חילונים-ניסוי השדה 



שלושת  –ניסוי שדה 
הרלוונטיםהחילונים 

DAB



ניסוי השדה 

DAB  
LED
NDC



וחומרתה בוטריטיסשכיחות -תוצאות 
בכרם

קבוצת הביקורת הראתה אחוז •
נגיעות גבוה יותר

אחוז גרגירים נגועים לאשכול•

קבוצת הביקורת שונה באופן מובהק  •
רק מטיפול החילון בפריחה

B

AB

A



אשכולות רקובים
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?  מה בדקנו -ניסוי המעבדה 

  קצב התייבשות אשכולות

הדבקת אשכולות מכוונת

הדבקת גרגירים מכוונת

רמות סוכר בין הטיפולים



שלושת ימי הניסוי–רמות סוכר בפרי 

DABControlLEDDate

16.90 brix14.60 brix16.40brix29-Jul

20.38 brix17.60 brix19.11 brix14-Aug

21.88 brix17.24 brix23.45 brix29-Aug



קצב התייבשות האשכולות  –ניסוי המעבדה 

חמישה אשכולות מכל  •

טיפול  

משקל התייבשות שעתי•

התייבשות בטמפרטורה  •

חיצונית

חישוב זמן רטיבות•

(בכל נקודת זמן)מים נותרים 

(בהתחלה)כ רטיבות "סה



התייבשות אשכולות בימי הניסוי הראשון  –תוצאות 
והשני  

קצב התייבשות האשכולות מקבוצת  
החילון המוקדם שונה באופן מובהק  

משני הטיפולים האחרים

קבוצת הביקורת מראה את קצב ההתייבשות האיטי  

שונה באופן מובהק מטיפול החילון המוקדם  , ביותר

אשר התייבש בקצב המהיר ביותר 
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A

2יום  1יום 



תחת עקומות ההתייבשותשטח -תוצאות 

מים שנשארו   Xכ זמן "סה•

על האשכולות

ממוצע בין כל תאריכי  •

הניסוי

טיפול החילון המוקדם  •

התייבש הכי מהר
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תמיסת נבגים של  –ניסוי מעבדה 
BOTRYTIS CINEREA

ריכוז תמיסת הנבגים הותאם לריכוז ידוע של

4 *10 להדביק את הפריבכדי 4



אילוח גרגירים  –ניסוי מעבדה 

  חיטוי הגרגירים

10-י טיפות תמיסה של כ"אילוח ע µl

קופסאות בתנאים לחים

  בתוך חדר גידול



הדבקת גרגירים–תוצאות 

ממוצע הדבקה של שישה  •

גרגירים מודבקים לחזרה

קבוצת הביקורת מראה  •

שונה  , אחוז הידבקות נמוך

באופן מובהק מטיפול  

החילון המוקדם

עלייה בנגיעות ככל  •

שהגרגירים הבשילו



הדבקת אשכולות–ניסוי מעבדה 

חיטוי

הדבקה על ידי ריסוס תרחיף נבגים

תנאים לחים בקופסאות

DAB                 LED        CONTROL

(personal source)



הדבקת אשכולות –תוצאות 

 שטח הנגיעות באשכולות

נוטר בין תאריכי הניסוי  

ללא הבדלים  , השונים

.מובהקים

בתאריך הניסוי השלישי ,

קבוצת הביקורת הראתה 

.אחוז הדבקה נמוך

  הנגיעות הייתה נמוכה

אך התגברה ככל , מאוד

.שהענבים הבשילו

A

A



דיון 

התייבשות מהירה יותר של האשכולות החשופים בבקרים

שינויים במרכיבים הכימיים של הגרגירים באשכולות החשופים

ניסוי המעבדה שלנו נועד בכדי לאתר את הגורמים המשפיעים



דיון

י "התוצאות בכרם הראו אחוז גבוה של נגיעות וחומרה בקבוצת הביקורת ע

עובש אפור

תוצאות אלו מתאימות לעבודות קודמות בנושא(Molitor et al., 2011)  

מאפייני האשכולות ומאפייני הגרגירים



דיון מסקנה

הפתוגןונגיעות עבור חדירה , תנאי נביטה

 בנגיעות הגרגיריםבריקסשל רמת נגיעות כפונקציה רמת

 אל מול רמת  הבריקסאותה מגמה נראתה כאשר נבחנה רמת

הנגיעות באשכולות



דיון ומסקנה 

 סינראהבוטריטיסיצירת תנאים פחות נוחים להתפתחות של

תתרום ליבול בריא יותר

  לא הצלחנו לאשר שהטיפולים השונים של הסרת עלים

משפיעים על המאפיינים של האשכולות והגרגירים בכדי  

להפוך אותם לעמידים יותר לעובש אפור הנגרם על ידי  

סינראהבוטריטיס

ניסוי המשך...




