
העלאת איכות חומר  

הריבוי למשתלות עצי פרי

:מהסיבות הבאותבשנים האחרונות ישנה הרעה באיכות חומר הריבוי 

כניסת מזיקים חדשים לארץ•

.לארץחיידקים וגורמי מחלה אחרים ,כניסת וירוסים •

.בעברשהיו ברמה נמוכה מחודשת של מחלות התפרצות •



אבוקדו  

בשתילים אך גם במטעים מבוגריםפוגעת בעיקר -הבוטריוספריהמחלת •

רק במטעים מבוגריםפוגעת -האמברוזיהחיפושית •



נזק של חיפושית 
באבוקדוהאמברוזיה



בשתילי  בוטריוספריה
אבוקדו



בעצי אבוקדובוטריוספריה



שקד

בשתיליםפוגע בעצים בוגרים וכן הקסיללהחיידק •

נמצאה בעצים בוגרים-פיטופלסמה•



בשקדקסיללה



נשירים

בוגריםפוגעת בשתילים ובעצים הבוטריוספריהמחלת •

לפני מספר שנים בכמה  מטעים  נמצאה .פוגעת בעצים בוגרים השרקהמחלת •

.זכרוןבאזור 

.נגע חדש הפוגע בעצים בוגריםפיטופלסמה•



באפרסקבוטריוספריה



באפרסקבוטריוספריה



באפרסקפיטופלסמה





גפן

במשך חיי הגפן  פגיעה . שיובא בעברכנראה בחומר שמקורם וירוסים חדשים •

(.גרייוירוס פינו .)הייןובאיכות 

.מזן לא מוכר נתגלה בשנים האחרונותקמחון•

.ביזרעםזנים בחוות חומר הריבוי מידי שנה מתגלים ונפסלים •

מועבר . נזקלא ברור אם קיים בכנה בעיקר נימצא  -אגרובקטריום•

.לשתילים במשתלה עם חומר הריבוי



?אז מה עושים



אבוקדו
אין )סימון חלקות אם חדשות לחומר ריבוי בגליל מערבי •

(אמברוזיהכמעט 

הוצאת פרוטוקול חדש לטיפול בחומר הריבוי במשתלה  •

ובמטעי האם

הנחיות חדשות לטיפול בשתילים במשתלה ולאחר •

.הנטיעה

הקפדה במיון  שתילים לאורך כל תקופת הגידול  •

במשתלה וכן בזמן ההוצאה לשטח לשתילה

מעקב אחר חלקות הריבוי המסומנות בשיתוף עם  •

צ"להגההשרותים
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חלקת אבוקדו האס לחומר ריבוי





נשירים
בדיקות תקופתיות של חומר הריבוי שנימצא בבית ההפצה •

.בחוות המטעים וכן בבתי הגרעין בחוות מתתיהו ובבית דגן

משמש ושזיף  ,רוב החומר שנילקח לריבוי אפרסק נקטרינה •

,נימצא בחוות המטעים

אך  ובבוטריוספריהבבית הרשת יש עדיין נגיעות בפטריות •

.עדיין החומר יותר נקי מזה שבמטעים

.להקמת בית גרעין חדש תוכניתיש •



שקד
.פ לכיש"תוקם חלקה לחומר ריבוי נקי במו•

.הריבוי לשתילי שקד יילקח רק מחלקה זו חומר •

השרותיםי "החלקה עבדיקות מידי שנה לכל ילקחו•

.צ"להגה

.  יזרעאלרק מדרום  לעמק היום נילקח חומר הריבוי •

.בגלל נגיעות של רוב החלקות בצפון



גפן
?עצירת ייבוא חומר ריבוי •

.בכמה בתי גרעין ובתי אם בכל הארץ, גידול של כל חומר הריבוי בבתי רשת  •

.מעבר לייצור שתילים ירוקים בתנאי מעבדה וקרנטינה•

צ"להגההשרותיםעל ידי מבוצע . 10%-בדיקות של חומר הריבוי כ•

.הריבויבדיקה ויזואלית של  כרם •

.הובא חומר נקי מדרום אפריקה והוקמו שני בתי גרעין חדשים בארץ•

.י גופים פרטיים"ע.להקמת חווה חדשה לחומר ריבוי תוכניתקיימת •

•



יזרעם-בית גרעין וחוות חומר ריבוי לגפן 



גידולים שבהם חומר  הריבוי  

ומוסדרנקי 

הדרים

בגילת הנמצא בית גרעין •

.משםחומר הריבוי למשתלות ההדרים נילקח רק •

ועדת עצי אם הדרים מתכנסת פעמיים בשנה ובודקת את העצים  •
ויזואלית

בשנהולמחלות פעמיים לוירוסיםלוקחים בדיקות צ"להגההשרותים•

גרינינגחל איסור על הכנסת זנים הדרים מארצות שיש בהם •



בית גרעין להדרים בגילת



הכחדה של עצים העלולים להכניס את  

המחלה לארץ



אננס,תמרים ,בננות 

ולכן נקי  רקמה הריבוי מקורו בתרבית חומר 

.



:נגעים העומדים בפתח

בהדרים  גרינינג•

בזית ובגפןקסיללה•

(כבר כאן במטעים)בבננות מחלת פנמה •

בנשיריםשרקה•

בתמריםהביודמחלת •



מחלת פנמה בבננות



בתמריםהביודמחלת 



בהדריםגרינינג



בגפןקסיללה



בזיתקסיללה



שרקה בנשירים


