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  תחו� נשירי� – 2016ריכוז תכניות עבודה 

 הגה"צ

  א' 1תכנית מס': 
  ש� התכנית: מניעת התפשטות דמטופורה בתפוח על ידי שימוש בחומרי הדברה.

  ש� החוקר : מרי דפני ילי!

ידועה כאחד הגורמי� העיקריי�   (Dematophora necatrix)יה דמטופורהי: הפטרמבוא

לתמותה של עצי פרי נשירי�, במיוחד תפוח ומהווה סכנה במספר מטעי� באזור מטעי נשירי� 

בהר. ממחקר שערכנו בשני� הקודמות נית� היה לראות כי תכשירי ההדברה מעכבי� באופ� 

� בתו� שנת מובהק תמותת שתילי תפוח על כנת חשבי ביחס לשתילי� שאינ� מטופלי�, א� עדיי

, נתוני� אשר לא 90% 70גידול אחת, חיוניות הצמחי� בתו� שנת הניסוי הייתה בטווח של בי� 

יספיקו לגידול רב שנתי. בנוס#, במבח� רגישות של מיני� שוני� נית� היה לראות כי כנת האפרסק 

  פוח. תמותה בת 80%בלבד ביחס ל  4%רגישה פחות לדמטופורה ביחס לחשבי, במסעדה מתו  677

 ילהמשי� ולבחו� בחלקת הניסוי במסעדה את יעילות עיכוב תמותת שתיל מטרות המחקר:

  ה. י, על ידי שימוש בקוטלי פטריות שוני�, המחקר נמש� זו השנה השני677אפרסק על כנת 

    

  ב' 1תכנית מס': 
  ש� התכנית: בחינת כנות גפ!, נשירי�, אפרסמו!, ואלות בקרקע נגועה בדמטופורה.

  החוקר : מרי דפני ילי!ש� 
  מבוא:

ידועה כאחד הגורמי� העיקריי� לתמותה של עצי   (Dematophora necatrix)הפטריה דמטופורה

נשירי� ובמיוחד תפוח ומהווה סכנה במספר מטעי� באזור מטעי נשירי� בהר, בעיקר בסמיכות 

משפחות שונות, ביניה� עצי� נשירי� (תפוח,  30  מיני� מ 170לחורש י� תיכוני. המחלה תוקפת כ 

ענבי�, אבוקדו, מנגו, מקדמיה. תוצאות אגס, שזי# ושקדי�), זיתי�, חלק מכנות הדר וכנות 

בי� מיני החורש נית� לראות כי האלוני� והאלות עשויי� הראו כי   2014 2012הניסוי בשני� 

להדבק כאשר נשתלי� בקרקע נגועה א� יחד ע� זאת, עצי החורש בישראל אינ� נפגעי� באופ� 

פני ילי� מ. ידע אישי) נראה כי . בברזיל (שטינברג א. ידע אישי) וביפ� (דR. necatrixטבעי מ 

מטעי� אשר גדלו על שטחי יער מבוערי� עשויי� להדבק מ� המחלה, א� ביער הסמו� לא רואי� 

כלל את נוכחותה. הסיבה לכ� עשויה להיות, כפי הנראה בשל מגוו� המיני� ביערות או בחורשי� 

כנת חשבי לא נפגע בניסוי  המאפשרי� לפטרייה לגדול כספרופיטית א� לא כפתוגנית. תפוח על גבי

העציצי� כנראה בשל בית שורשי� מפותח יחסית לשער המיני� והכנות שנשתלו. יש לציי� כי 

ימי� בממוצע. בניסויי  45בניסיונות מקבילי� שתילי התפוח המורכבי� על כנת חשבי מתו כעבור 

האפרסמו� לא נפגעו השטח החקלאי, תפוח על כנת חשבי נמצא כמי� הרגישי� ביותר שנבח�. כנות 

 Sztejnberg andכלל בעציצי�, א� נפגעו בניסיונות השטח. עבודה זו בהתאמה לעבודה של

Madar  )1980 �שני� מבלי להראות כל סימפטומי�  4), בה הראו כי צמחי אפרסמו� גדלו במש

יפה ), אשר לא התמוטטו, התפתחו 677בשטח הנגוע באופ� טבעי. שתילי הגפ� והאפרסק (על כנת 

  בחלקות הנגועות. 
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להמשי� ולבחו� זו השנה החמישית את יכולת כנות גפ�, אפרסמו�, אלה אטלנטית  מטרות מחקר:

  (כנה של פיסטוק חלבי), וקיווי לשרוד בקרקע המאולחת באופ� טבעי, בחלקת מסעדה.

  

  2תכנית מס' 
  וויסות השקיה. ש� התכנית: פיתוח ממשק הדברה משולב לדיכוי דמטופורה בעזרת קומפוסט

  ש� החוקר : מרי דפני ילי!
  

  :רקע

שוכנת קרקע וגורמת לנזקי� קשי� לעצי פרי   (Dematophora necatrix)הפטרייה דמטופורה

כיו� אי� פתרו� לנזקי המחלה באר-, נטיעות חוזרות לא צולחות, והחלקות ממיני� רבי�. 

ההשקיה או בשל סח# קרקע והנזקי� ננטשות. יתרה מכ�, הנגיעות עוברת לעצי� שכני� בקו 

בחנו פיתוח שיטות להגבלת התפתחות מחלת ריקבו� השורשי� הלב�  2015ב  גדלי� כל שנה.

בחינת יעילות� של סוגי  )iבעזרת ממשק הדברה משולבת. לצור� כ� בחנו את הנושאי� הבאי�: 

ל בקר, וקומפוסט : מרסק יערני ומקליפות שקדי� ע� תוספת זבקומפוסט שוני� לדיכוי המחלה

מזבל בקר בלבד. מול כל טיפול ע� סוג קומפוסט שאולח בפטריה יוצבו שתילי� ע� קומפוסט 

התוצאות  שלא אולחו בפטריה וכ�, שתילי� ע� קרקע נקייה, ללא קומפוסט, ע� ובלי הפטריה.

הראו כי קומפוסט זבל בקר וקומפוסט רסק גז� מגבירי� את המחלה, ואילו קומפוסט בוצה 

על ביצועי בבחינת טכניקת וויסות השקיה  )iiקיבלנו לבחינה במעבדה הראה תוצאות טובות.  ש

, 6נבדוק ארבעה משטרי השקיה במטע בריא בה� הוחל# הצד המושקה של הע- כל  הע- כאשר

ימי� בהשוואה לביקורת המושקה משני הצדדי�. ניסוי זה כוייל ונבח� בשנה  24 ו 18, 12

בדלי� משמעותיי� בי� הטיפולי� בבחינת קריאות תא לח- דו שבועיות וכ� הראושנה ולא נמאו ה

  ברמת היבול. 

  

  מטרות המחקר

  . המש� בחינת יעילות הקומפוסט בכלי� ובניסוי עציצי� ע� שתילי תפוח. 1 

  ב אחר חלקת ניסוי וויסות ההשקיה בתפוח על עצי� בריאי�. ק.  המש� מע2 
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  3תכנית מס' 

Factors affecting the development of core rot of apples and development of 

disease management practices 

Adolfo Levin, Uri Yirmiya 

 

Working plan 2016: 

Experiment: The main aim of the experiment in 2016 will be finding potential 

management solutions to significantly increase calcium (Ca) content in the endocarp 

wall and reduced "core rot" in apple cv. "Starking".  

Treatments: Pruning and ABA foliar sprayed are the two outstanding treatments 

evaluated during season 2014 and 2015 regarding Ca concentration improvement 

and to certain extent, mainly in 2014, reducing "core rot" percentage. In 2016, these 

treatments will be re-evaluated. In addition, some of the calcium (Ca) products also 

assessed in 2015 showing some Ca concentration improvement will be also re-

evaluated. Even though, in previous season each treatment was individually 

evaluated, in 2016 it is highly recommended to combine the treatments which aims 

to change the moving pattern of the Ca inside the trees, like the case of pruning and 

ABA, with the external application of Ca.   

Treatments to be evaluated: 

1. Control.  

2. Spring Pruning of new shoots. 

3. ABA 500 ppm. 

4. Nutrivant Fruit-12-5-27+8CaO-7 x 2.6%. 

5. CAL3-7 x 0.3 %-(7 x 3L/Ha). 

6. 2+4 

7. 3+4 

8. 2+5 

9. 3+5 

The treatments will be conducted in one experimental plots.  

Things to be evaluated: 

• Calcium concentration at the fruit endocarp before harvesting. 

• Percentage of affected fruit by "core rot" at harvesting time of the 

outstanding treatments from the Ca concentration point of view?. 

Methodology: All the treatments will be applied on low yield trees (high sensitive 

trees). Each treatment will be applied in 10 trees randomly distributed in the 

experimental plots. 

Pruning: The selected trees will be pruned at the end of flowering-beginning of fruit 

set. The new developing branches will be the one selected to be pruned. 

ABA 500 ppm: The ABA product, proton will be applied to a concentration of 500 

ppm. The applications will be started at end of flowering-beginning of fruit set, once 

a week for 6 to 8 weeks. 
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Ca products: All the Ca products, alone and/or in combination with other treatments 

(i.e pruning) will be applied from end of flowering-beginning of fruit set until the 

beginning of the commercial applications of Ca once a week. The concentration of 

the products to be applied will be according to the recommendations of the 

manufacture.  

To evaluate the Ca concentration of the endocarp of the fruit, at the end of the 

season, 5 big individual fruits (one sample) per tree from each one of the treatments 

will be collected and sent to the Lab. Total: 10 samples per treatment. 

To assess the percentage of affected fruits by "core rot" at harvesting time, five trees 

out of ten of each outstanding treatments (the ones where the Ca concentration in 

the endocarp wall is significantly higher than the control one), will be randomly 

selected. All the fruits from these trees will be completely harvested and later 

opened for visual assessment.  

 
 4תכנית מס' 

  .אגסש� התכנית: חירכו! ב
  ש� החוקר : מרי דפני ילי!

  

החודר לעצי� דר�  Erwinia amylovoraחרכו� הינה מחלה הנגרמת על ידי החיידק  רקע:

 ,הפרחי� בזמ� תקופת האבקה על ידי הדבורי� ועשוי לנזקי� קשי� כתלות בתנאי מזג האוויר

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

ווחיות הענ# האגס כולו. מערכות תומכות החלטה מקומיות התפתחו קשי� עד כדי איו� על ר

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

בתכשיר סטרנר. כיו� השימוש  לחזות אירועי הדבקה במטעי האגס ולתת המלצות לטיפול

ח עמידות של החיידקי� וירידת יעילותו. בסטרנר פוחת, ה� בשל עלותו הגבוהה וה� בשל פיתו

תכשירי נחושת מורשי�, כגו� "נחושת�" ו"מרק בורדו" נמצאו יעילי� כנגד חירכו�, א� לא ידוע 

  הא� יש לה� פעילות מרפאה ג� בדיעבד. 

  בחינת שימוש בתכשירי הדברה להתמודדות ע� חירכו�.מטרת המחקר הכללית: 

חנטה בעקבות מספר טיפולי�  אחוז גרגירי אבקה ובדיקתבחינת חיוניות ) i(  מטרות משנה:

ניסוי חברות לבחינת ) iii( בחינת מש� פעילות סטרנר ונחושת מורשית) ii( .בנחושת מורשית

  .לטיפול תכשירי� נוספי� 
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  5תכנית מס' 
  ש� התכנית: חירכו! בפינק לידי.

  ש� החוקר : מרי דפני ילי!
  

   רקע:

החודר לעצי� דר� הפרחי�  Erwinia amylovoraחרכו� הינה מחלה הנגרמת על ידי החיידק 

בזמ� תקופת האבקה על ידי הדבורי� ועשוי לנזקי� קשי� כתלות בתנאי מזג האוויר בעיקר 

בגידול האגסי�. בשני� מסוימות הנזק הנגר� הינו זניח, ואילו בשני� אחרות הנזקי� קשי� עד 

חיות הענ# האגס כולו. מערכות תומכות החלטה מקומיות התפתחו במקומות כדי איו� על רוו

שוני� בעול� וכ� בישראל, בה פותחה המערכת "גרעי� ופרח" אשר משמשת בהצלחה לחזות 

אירועי הדבקה במטעי האגס ולתת המלצות לטיפול. לאחרונה מרבי� הדיווחי� באר- על נזקי 

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

מוקדמת יחסית לזני התפוח באר- ומתרחשת ביחד ע� פריחת האגס, מה שמעלה את רגישותו 

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

אוכלוסיות התבדידי� זהה מבחינה ב. ו� להדבקה בחרכו� דומי� בי� תפוח ואגס, יהאופטימלי

  אפידמיולוגית.

בז�  E. amylovoraלפתח אמצעי� למניעת הנזק הנגר� על ידי החיידק מטרת המחקר הכללית:  

  'פינק לידי'.

  ) המש� בחינת התאמת מערכת קבלת החלטות "גרעי� ופרח" לחרכו� בז� 'פינקi(  מטרות משנה:

בח� היכולת לטפל ינגיעות בתפרחות בחלקות לא מטופלות, ותעשה על ידי מעקב אחר ילידי' ת

לת ובחינת היכ .) המש� בחינת התקדמות המחלה בתו� עצי� נגועי�iiבמחלה על ידי סטרנר. (

עשה במועדי� שוני� ובמרחקי� שוני� ילעצור את התקדמות המחלה על ידי טיפולי סניטציה ת

 PFGEבח� גנוטיפית על ידי ית החיידק תיכלוסי) בחינת מידת השונות באוiiiמנקודת החדירה. (

עשה על ידי הדבקת תפרחות מנותקות ידמיולוגית תיואנליזת ריצו#, ואילו בחינת שונות אפ

  בתבדידי� ממקורות שוני�.

 6כנית מס' ת

 שימוש בעצי אגס עמידי� להתמודדות ע� פסילת האגס ש� התכנית: 

  ליאורה שאלתיאל הרפזש� החוקר: 
  

הינ� חרקי� מונופגיי� הניזוני� באופ� בלעדי (Homoptera: Psylidae) פסילות האגס  מבוא:

ומהווי� מזיקי� חשובי� של זני אגס מסחריי� בעול� כולו.   (Pyrus)על מיני� של הסוג אגס

הפסילות הניזונות על נוזלי העצה והשיפה ומפרישות טל דבש, גורמות להפחתה משמעותית 

להפרעת ולהפסקת הקטי#, וא# עלולות להוות וקטור למחלות באגס. כושר� באיכות וכמות הפרי, 

עול� ובשל פסילות האגס בפיתוח עמידות לקבוצות שונות של תכשירי הדברה ידוע באר- 

ובמקביל הולכת וגוברת המודעות למחיר האקולוגי והכלכלי הכבד של שימוש בתכשירי� כאלו 

להדברת�. במסגרת הגישה המשולבת לבקרת מזיקי�  ולכ� יש צור� למצוא דרכי� אלטרנטיביות

)IPM ,(ספדונה �למזיקי מפתח. בישראל כל זני האגס המסחריי �עמידי �מקובל השימוש בזני (

. Cacopsylla bidens (Sulc)קוסטציה וג'נטיל) רגישי� למי� פסילת האגס הנפו- באר- 
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ס# הזני� בנווה יער ונמצא במחקר קוד� של צוות המחקר נבדקו טיפוסי אגס מקומיי� מאו

הנגיעות בה� נמו� עד פי  עמידי� לפסילה ושיעור  Py.760 261וPy.701-202 שטיפוסי האגס 

מאשר בז� המסחרי 'ספדונה'. כיוו� שטיפוסי אגס אלה אינ� נושאי� פרי איכותי ה� אינ�  10

  � ספדונה.יכולי� להוות תחלי# לזני� המסחריי� ונבדקת האפשרות להשתמש בה� ככנות לז

  

. לבחו� הא� ישנה העברת עמידות מכנות ביניי� שמקור� מטיפוסי 1 ה�: מטרות המחקר הנוכחי

. לבודד ולזהות חומר(י�) 2האגס העמידי� לפסילה  לרוכבי� הרגישי� (מהז� ספדונה). 

) ללמוד מה� 3ו –לפסילה  Py.760 261 ו Py.701-202המעורב(י�) בעמידות הטיפוסי� 

  המנגנוני� המעורבי� בהעברת העמידות מהכנה העמידה לרוכב.

  

דונ� בחוות המטעי�, הכוללת צירופי� שוני�  5הוקמה חלקת ניסוי בת  2010בסו# שנת שיטות: 

של הטיפוסי� העמידי� על כנות שונות (חבוש ובטוליפוליה) ובאורכי�  'י-ושל הרכבות סנדו

במחקר הנוכחי נבחנה  .ס"מ) שעליה� הורכבה 'ספדונה' 50ס"מ ו 20ע העמיד (שוני� של המקט

בטיפולי�  )GC-MSהנגיעות הטבעית במטע בטיפולי� השוני�. בוצעה השוואת פרופיל נדיפי� (

תה הנמוכה ביותר. מבי� החומרי� שבודדו נבחנו כמה במערכת ניסויית יבה� הנגיעות הטבעית הי

יצירת חומרי� אלו וכ� הקשור ל לג� ולאנזי�ולבסו# בוצע בידוד  לבדיקת השפעת� על הפסילה

  .בוצעה בחינת פעילות לחלבו�

  

   תוצאות:

   .כנות הביניי� העמידות מקנות עמידות לרוכב הרגישכי  ,נמצא  .א

 � ובכמות העלווה שעליה. ירמת העמידות תלויה באור� כנת הביני  .ב

� הרגישי�. במערכת ניסויית נמצאו מספר חומרי� שעברו מהכנות העמידות לרוכבי  .ג

כי לחומרי� אלו השפעה על שרידות הבוגרי� והטלת  ,נמצא ובתנאי בית רשת במעבדה

 הביצי�. 

חומר מוצא לאחד החומרי� המעורבי� זרז לייצור מהמהווה לאנזי� בוצע בידוד   .ד

  ואותר הג� האחראי ליצורו. ,בעמידות

  

  המטעי� בהתא� לתכנית המחקר.א. השלמת ביצוע ניסויי� בחוות : 2016תכנית 

 המש� ביצוע אפיו� הנדיפי� במעבדת מוופק איבדח בנווה יער.  .ב

על עצי ספדונה במטעי�  Py.701-202. הרכבת ענפי 1 –ביצוע הכנות למחקר המש�   .א

 מסחריי� (ראש פינה).

  שישמשו לנטיעת חלקת מבח� בתכנית מחקר המש�. Py.701-202הכנת כנות ושתילי   .ב
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 7 תכנית מס'

  פיתוח ממשק להדברה משולבת של פסילת האגס: התכנית ש�
   � החוקר: חיי� ראובניש
  

  הבעיה ותאור מבוא

לאחרונה נמצא . מוגבלת בשל כושרה לפתח עמידות האגס פסילת יעילות� של תכשירי� להדברת

שבמטעי� שבה� לא נעשה שימוש בקוטלי חרקי� מופיעי� אויבי� טבעיי� מקומיי� המצליחי� 

נבחנת אסטרטגיה זאת לווסת ביעילות את התפתחות אוכלוסיית הפסילה. בתוכנית הנוכחית 

המבוסס על אמצעי� הדברה  ממשקפתח בחלקות מודל מסחריות, בשיתו# המגדלי�, כדי ל

לצור� זה נבצע ניטור עונתי אחר הופעת הפסילה ואויבי�  .וליתר מזיקי האגס הלפסיל ידידותיי�

טבעיי� במטעי� מסחריי� חופשיי� מקוטלי חרקי� של רמת מגשימי� וחוות מתתיהו. בנוס#, 

נבח� במטעי�  אלו באופ� מבוקר את השפעת� של קוטלי חרקי� להדברת יתר מזיקי האגס 

  יגמה) על התפתחות� של אויבי� טבעיי�.(בעיקר צרעת האגס ואפנוסט

  המחקר מטרות

הפסילה על רקע מטע חופשי מקוטלי  לוויסות אוכלוסייתאויבי� טבעיי�  ה של) קביעת התרומ1

  .חרקי�

  .לאויבי� טבעיי� של פסילת האגס) פיתוח "סל תכשירי�" בררני 2

  מקומיי�.א פגיעה באויבי� טבעיי� אסטרטגיה להדברת מזיקי האגס לל) פיתוח 3

  

  

 8תכנית מס' 

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

  הבעיה ותאור מבוא

במטעי השקד נעשה שימוש רב בקוטלי חרקי�, בשיטות של הדברה מונעת שאינ� מתאימות 

לגישת ההדברה המשולבת הידידותית. בשלב הראשו� של תהלי� פיתוח הממשק הידידותי נבדקת 

יעילות� של אמצעי� ידידותיי� להדברת מזיקי המפתח בגידול. בתוכנית זאת נבחנת אסטרטגיה 

לאחרונה נמצא שיש הבדלי� . הגורמת לנזק ישיר בפרי במטעי השקד קדהש צרעתחדשה להדברת 

ועל רקע זה נבדקי� ההבדלי� ברגישות הזני� והסיבות להבדלי� ברגישות הזני� השוני� לצרעה 

הניסויי� נערכי�  אלו. בנוס#, נבדקת תרומת הסניטציה להפחתה ברמת האוכלוסייה של הצרעה.

המודל נבחנת יעילות הסניטציה להפחתה ברמת  במטעי מודל מסחריי�. בחלק ממטעי

האוכלוסייה של צרעת השקד. בחלקת אוס# זני� לטיפוח בנווה יער נבחנת רגישות הזני� לצרעה 

  שימוש בקוטלי חרקי�. על רקע אי

  המחקר מטרות

   רמת הרגישות של זני השקד לצרעת השקד והגורמי� להבדלי� ברגישות. קביעת) 1

  יעילות הסניטציה להפחתה ברמת האוכלוסייה של צרעת השקד. ) קביעת 2

  ) פיתוח ממשק הדברה ידידותי למזיקי השקד במטעי מודל מסחריי�.3
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  9תכנית מס' 
   שרות מעבדת: התכנית ש�
  � החוקר : חיי� ראובניש
  

  הבעיה ותאור מבוא

ידידותית נדרשי� המגדלי� לבצע שינויי� בשיטות  משולבת הדברהשל  ממשקפיתוח  במסגרת

הניטור וההדברה. מעבדת השרות מציעה תמיכה ליישו� הממשק הידידותי ולהרחבתו למטעי� 

מסחריי� לאחר תו� תקופת המחקר. בתוכנית זאת מוצעת למגדלי� ולמדריכי� תמיכה ליישו� 

מבלי לפגוע בגידול. בנוס#, הממשק הידידותי במטע באופ� מדורג במטרה לשנות את ההרגלי� 

נבחני� במקביל יעילות� של אמצעי� ידידותיי� חדשי� במטעי מודל ונבדקת מידת בררנות� של 

תכשירי� לאויבי� טבעיי� מקומיי� חשובי�. הניסויי� לבדיקת בררנות� של תכשירי� לאויבי� 

לבדיקת אמצעי� טבעיי� נערכי� בתנאי� מבוקרי� במעבדה ובמטעי מודל מסחריי�. הניסויי� 

ידידותיי� נערכי� במטעי מודל מסחריי� שבה� נבדקת בי� היתר, יעילות נמטודות קוטלות 

  חרקי� להדברת הקפנודיס, ומוצרי� חדשי� לבלבול עש התפוח, עש המשמש ועש החרוב. 

  המחקר תומטר

  ) תמיכה ביישו� ממשק ידידותי במטעי הנשירי�.1

  במטעי מודל.) בחינת אמצעי� ידידותיי� חדשי� 2

) פיתוח "סל תכשירי�" בררני לעידוד התפתחות� והתבססות� של אויבי� טבעיי� מקומיי�.2  

 

  10תכנית מס' 
  פיתוח ממשק להדברה משולבת ידידותית של החדקונית רינכית הוורדניי�: התכנית ש�
  � החוקר: חיי� ראובניש
  

  הבעיה ותאור מבוא

פונדקאי� הגור� לנזק כמותי ואיכותי. הדברתה  היא מזיק רב החדקונית רינכית הוורדניי�

במטעי התפוח מבוססת על שימוש בקוטלי חרקי� בתקופת הפריחה, המשפיעי� לרעה על 

 ,�המאביקי� ואויבי� טבעיי� ואינ� מתאימי� לממשק הידידותי שפותח בגידול זה. יתרה מכ

רה והדבר מעיד על פער ידע בהקשר של במקרי� רבי� מופיע נזק מחדקונית למרות טיפולי ההדב

תזמו� הטיפולי� ויעילות התכשירי�. בתוכנית זאת נערכי� ניסויי� לסגירת פערי הידע, במטרה 

לפתח בעתיד ממשק ידידותי להדברת החדקונית שאינו מבוסס על קוטלי חרקי�. המעקב ותיעוד 

בדק הנזק האיכותי התפתחות האוכלוסייה נעשה במטע של חוות מתתיהו ובמסגרת זאת נ

  והכמותי בזני� השוני� במש� העונה ובקטי#. 

  המחקר תומטר

  על ידי החדקונית.) אפיו� הנזק הנגר� לפרי 1

  .) קביעת ההבדלי� ברגישות זני התפוח השוני� לחדקונית2

  ) תיעוד מחזור החיי� העונתי במטע.3
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  11תכנית מס' 
  של כנימת הד� במטעי התפוחשילוב כנות עמידות בממשק ההדברה : התכנית ש�
  � החוקר : חיי� ראובניש
  

  הבעיה ותאור מבוא

כנימת הד� מופיעה באופ� קבוע בכל מטעי התפוח, היא עוברת את כל מחזור החיי� על הנו# 

באר- ובעול� ידועות מספר כנות עמידות יחסית לכנימת  ובשורשי� וגורמת לנזק כמותי ואיכותי.

. בחלק מהכנות נעשה שימוש במטעי� מסחריי�, )Molling Morton )MM  הד� ממשפחת    ה

א� עד כה לא נית� לכ� ביטוי לשינוי ממשק ההדברה. בתוכנית זאת נבחני� ההבדלי� ברמת 

העמידות של כנות תפוח שונות לכנימת ד� והגורמי� להבדלי� בעמידות. הניסויי� נערכי� באופ� 

ליטר בחוות מתתיהו. נערכת השוואה ברמת  100מבוקר בכנות הנטועות בעציצי� בנפח של 

האילוח של כנימת ד� בחמש כנות שונות בהשוואה לכנת חשבי, הידועה כרגישה למזיק. בנוס#, 

נאספי� נדיפי� ומרכיבי� צמחיי� מהנו# ומהשורשי�, במטרה לבדוק את הגורמי� האפשריי� 

  להבדלי� בעמידות הכנות למזיק.

  

  המחקר מטרות

  � ברמת העמידות של כנות תפוח לכנימת הד�.) קביעת ההבדלי1

  ) קביעת הגורמי� להבדלי� בעמידות הכנות לכנימת הד�.2 

  

  

  12תכנית מס' 
  פרי עצי בגידולי המדומה התפוח עש ע� התמודדות: התוכנית ש�

  ש� החוקר: רקפת שרו!.
  

 Area( לסביבה וידידותית משולבת, מרחבית הדברה לתוכנית הבסיס את להניח המחקר: מטרת

wide -IPM (שונות ממשק גישות של תועלת  עלות בחינת שבבסיסה, המדומה התפוח עש כנגד 

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

  ובזחלי� בביצי� הפוגעות לסביבה ידידותיות

  הצעת המחקר לשנה זו כוללת בדיקה  של יעילות ההדברה במטע הרימו� מבנה הניסוי:

 בלבול לבד  1

 בלבול + תכשיר נגד ווירוס   2

3  SIT  לבד 

4  SITתכשיר נגד ווירוס + 

 ביקורת  5

, לפיכ� SITלא דורשי� חלקות עצמאיות אלא יהוו המש� של חלקת הבלבול או  3 , ו 2טיפולי� 

  יפול). כל חלקות הרימו� מהז� וונדרפול.חזרות לכל ט 3חלקות ( 9  הניסוי יער� ב
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  החלקות הפוטנציאליות:

  בלבול  רשת   דונ�  8.5  גל פינס

  בלבול  דונ�  5.5  גל מינחת

  בלבול  דונ� רשת  15  ינאי  גל 

  בלבול  דונ�  רשת 8  גל פלחה 

  ביקרות מרוססת מישקית  דונ� 10  איתמר

  ביקורת מרוססת מישקית  דונ� 10  גרמני�

  SIT  דונ� 10  גרמני� 

  ביקורת מרוססת מישקית  דונ� 20  רחמי� 

  SIT  דונ� 20  רחמי�

  SIT    מטע רימו�  מוזנח

  מהל� הניסויי�

  מלכודות פרומו� בכל חלקה ונבדוק ביצי� על פירות 5נציב 

על פי הפרוטוקול של שאול ולאה. יתכנו שינויי� א� ימצאו עשי�  –נתחיל במחקר במאי 

  במלכודות לפני כ�.

לכל החלקות לרמת  0תחילת הלכודות או הביצי� הראשונות, נערו� בדיקת  –בסביבות מאי 

  הנגיעות ההתחלתית. א� יש שונות רבה נתחיל בריסוס לאיפוס האוכלוסייה בכל החלקות. 

בוגרי� "אדומי�"  (שניזונו במזו� צבוע באדו�)ה�  –מלכודות בכל חלקה יתנו אומד� לבוגרי�  5  

  בדית מלכודות אחת לשבוע –י� בוגרי� מעוקר

  אחת לשבוע –פירות על הע- בכל מועד דגימה יתנו אומד� לנזק  100בדיקת   

  בחלקות המיועדות. –ריסוס של ורוס יינת� רק לאחר מציאת ביצי�   

  
  
  
  

  13תכנית מס' 
  הקמת פורו� פקחי הגה"צ  :ש� התכנית
  מרי� זילברשטיי!: ש� החוקר

המעבר ההדרגתי לממשק ידידותי משולב בהגנת הצומח המטעי�, מחייב : תיאור הבעיה

  מחקר, הדרכה, פקחי� ומגדלי�.  –מקצועיות רבה ושיתו# פעולה הדוק בי� כל הגורמי� 

העברת המידע העדכני, והאפשרות ללימוד משות# של בעיות ופתרונ�, מחייבת יצירת גו# פעולה 

  א.קבוע וזמי�, שירכז את כל העוסקי� בנוש

בסיוע מו"פ צפו�, מוק� בשנה זו פורו� של פקחי הגנת הצומח במטעי� באזור הצפו�.  :שיטות

הפורו� יטפל בנושאי� מקצועיי� שיוצגו ע"י חוקרי� שוני�, יערו� סיורי� ללימוד בעיות שונות 

במטעי מגדלי� באזור הצפו�, וילווה מעקב אחר טיפול בנושאי� שוני� בה� נתקלי� הפקחי� 

  שבועות לער�. 6 לי�. הפורו� יפעל במתכונת של פגישה בת מספר שעות, אחת לוהמגד

   יוכ� בתחילת השנה ויבוצע במהלכה.של הפורו� מער� הפגישות והסיורי� : 2016תכנית 
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  14תכנית מס' 
   התאנה השחור בתאני� זבוב ידי על הנגר� הנזק ש� התכנית: הפחתת
  הרפז+ שאלתיאל ש� החוקר: ליאורה

  

  ,Silba adipata Mac Alpine (Diptera ,התאנה השחור (זת"ש) זבוב + הבעיה אורית

Lonchaeidae)באר- המסוגל התאנה גידול של ביותר חשוב מזיק , מהווה �לנזק כבד בזני �לגרו 

 צור� יש ולכ� מורשי� להדברתו תכשירי� כיו� אי� הברזילאי. באר- הז� כדוגמת פרתנוקרפיי�

 הז� בגידול החלו באר- מטעי� במספר. הזת"ש אוכלוסיית חלופיות לבקרת שיטות למצוא

 מזיקי כנגד הדברה בחומרי השימוש את משמעותית המפחית רשתות, דבר תחת הברזילאי

 המיקרו את משנה ברשת הכיסוי עול�. א�לאר- ול מכימיקלי� נקי פרי לייצא ומאפשר, התאנה

 במלכודות שימוש .הקרובות ופיתוח בשני� מעקב ומחייב הע- של היצור כושר ואת במטע אקלי�

"  פלאי נומאד" בדיקה של מתק� .מקובל באר- ובעול� התיכו� הי� זבוב נגד המונית ללכידת

א� בנוס# נראה שהמלכודת גרמה  התאנה, זבוב של בודדות הראתה לכידות (גבעת עדה) בתאני�

לעליית הנזק בפרי בתאני� הנמצאות בקרבת המלכודת, כ� שאי� כרגע בידי המגדלי� פתרו� אמי� 

ויעיל לבעיה. מדיווחי� של מגדלי� ומתצפיות הקדמיות שלנו עולה שפרי תאנה שהופרה  (ג� 

י שאינו מופרה. מזני� פרתנוקרפיי�) לא רגיש או רגיש פחות לזבוב התאנה בהשוואה לפר

נמשכת לתאני� על ידי   Blastophaga psenes התאנה של המפרה מהספרות ידוע שהצרעה

  מ� התאני� כאשר ה� מוכנות להפרייה. נדיפי� ספציפיי� המופרשי�

   :להשערות המחקר הבאותהעדויות מהשטח והמידע מהספרות הובילו אותנו  

לאחר  .במושכי� ג� את זבוב התאנה. יתכ� ש מושכי� את צרעת התאנה לפריהנדיפי� המ חלק א.

 ומתחיל להפריש הצרעה המפרה את המוש�/י� נדי#/י� ההפרייה, פרי התאנה מפסיק להפריש

  נדיפי� הדוחי� את צרעת התאנה וצמחוניי� נוספי�. 

יש תמיכה בהשערה שפרי מופרה לא נפגע ע"י זבוב ש, עולה שנת המחקר הראשונה מסיכו�

   . ושזבוב התאנה נמש� לפרי שאינו מופרה התאנה

  

  מטרות המחקר

 Blastophagaנזק הנגר� ע"י זבוב התאנה השחור בתאני� המופרות על ידי הצרעה הבחינת רמות  .1

psenes נית� להפחית את נזקי הזבוב בעזרת הצרעה �כדי לבדוק הא.  

  .זבוב התאנה השחורעל הנדיפי� המופרשי� מפירות מופרי� ולא מופרי�    �בחינת השפעת .2

להשתמש  יהיה בעתיד כדי  לבדוק הא� נית� ההפריהזיהוי ואפיו� נדיפי התאנה המעורבי� בעת  .3

  במלכודות. הזבוב בה� ללכידת

  היתכנו! עבודה לשנת המחקר השני

המחקר יתבצע בחלקת המטע המסחרי של קיבו- מחניי�, במעבדה של ד"ר שאלתיאל בחוות 

אספו מתאני בר יהצרעות שישמשו בניסויי�  אבדאח בנווה יער.המטעי� ובמעבדה של ד"ר 

מרחבי עמק החולה. הזבובי� שישמשו בניסויי� יגודלו במעבדה בחוות המטעי� מפרטי� שיאספו 

  הנדיפי� המופרשי� מפירות מופרי� ולא מופרי�. . אפיו� חריסמהמטע המ

בחינת רמות נזק הנגר� ע"י זבוב התאנה השחור בתאני� המופרות על ידי + 1לביצוע מטרה 

  . Blastophaga pseneהצרעה 
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  יבוצע הניסוי הבא:

פירות לא מופרי�  40במטע המסחרי במחניי�, (בקטע מהמטע שלא ירוסס בקוטלי מזיקי�), 

יכוסו בשקיות  )קוטר שבו מניסיו� שנה ראשונה למדנו שהצרעה עדיי� לא מפרה מ"מ, 18(בקוטר 

טיפול של צרעות  א.טיפולי�:  4מ"מ  ה� יחשפו ל  20ניר למנוע הפריה. בהגיע הפירות לקוטר של 

נקבות  2(                     טיפול של זבובי� בלבד  ב.צרעות נקבות יוכנסו לשקית לכל תאנה);  2בלבד (

נקבות זבוב יוכנסו  2צרעות נקבות+  2צרעות + זבובי� ( ג.יוכנסו לשקית לכל תאנה);  זבוב מופרות

כאשר התאני� תבשלנה ה� תילקחנה  ללא צרעות וללא זבובי�.  לשקית לכל תאנה); ד. ביקורת

  למעבדה וייבדק שיעור התאני� המופרות והנגועות בכל טיפול.

על זבוב הנדיפי� המופרשי� מפירות מופרי� ולא מופרי�   �בחינת השפעת 2לביצוע מטרה 

  , יבוצע באולפקטומטר הניסוי הבא:התאנה

 18פירות לא מופרי� (בקוטר  יאספו יטופל בקוטלי חרקי�)לא שמהחלק (במטע המסחרי במחניי�  

מניסיו� שנת המחקר הראשונה למדנו  מ"מ  30מ"מ)  ופירות מופרי�  (על סמ� מישוש  וקוטר של 

ת). באולפקטומטר יוצבו בזרוע מ"מ הצרעות כבר מפרו 25לזהות פירות מופרי� ומצאנו שבקוטר 

אחת  פירות מופרי� ובשניה פירות לא מופרי� במשקל שווה (מנסיו� שנת המחקר הראשונה למדנו 

מ"מ).  30כ גר' וזהו משקלה של תאנה מופרה בקוטר  18פירות לא מופרי� משקל�  3כי  

מופרי� והלא מופרי�. ימי� לבחור בי� הפירות ה 3באולפקטומטר נית� לנקבות זבוב מזווגות בגיל 

  חזרות כאשר בסו# כל חזרה הפירות יחתכו לברר בוודאות את מצב ההפריה. 40הניסוי יער� ב

יתקבלו  2במידה ובניסוי , זיהוי ואפיו� נדיפי התאנה המעורבי� בעת ההפריה+3לביצוע מטרה 

יער� הניסוי  תוצאות חד משמעיות המעידות על משיכה של הזבובי� לפירות בלתי מופרי� בלבד

  :הבא

פירות לא מופרי�  42במטע המסחרי במחניי� (בקטע מהמטע שלא ירוסס בקוטלי מזיקי�) 

 2מ"מ ה� יחשפו ל  20מ"מ) יכוסו בשקיות ניר למנוע הפריה. בהגיע הפירות לקוטר של  18(בקוטר 

 ; ב.)צרעות נקבות יוכנסו לשקית לכל תאנה 4טיפול של צרעות מפרות בעוד# ( א.טיפולי�: 

פירות מכל טיפול ויוכנסו  3. מיו� הכנסת הצרעות, כל יו� במש� שבוע יאספו ללא צרעות  ביקורת

לחנק� נוזלי. בסו# השבוע הפירות יועברו למעבדתו של ד"ר אבדאח בנווה יער  וש� יבדקו הנדיפי� 

  מהתאני� בשיטה הבאה:

 מופרי� לא פירותמ מהתאני� י�בכוונתנו ליצור פרופילי� מטבולומיי� מפורטי� לחומרי� נדיפ

  (HS-SPME)  נשתמש בשיטת ה .GC-MS, תו� שימוש בשיטות המתקדמות ביותר מופרי� ופירות

auto-Head Space Solid Phase Micro Extraction  .1g �לפני הניסוי, יישקלו  מידייקטפו  תאני

  5ml (25%)המכייל  סיליקו�ק� נוזלי ויוכנסו לתו� מיכל אטו� ע� פקק שכולל אט� ניטחנו בח

NaCl 1וg  שלNaCl.  2תוס# כמות ידועה של-hepatone )1mg/kgכסטנדרט. מחט ה ( SPME 

תישל#  SPME דקות. מחט ה 30לעידוד הנידו#, למש�  C50°  תוחדר דר� האט�. המיכל יוחזק ב

   ה      ). מכשיר GC-MS )Agilent Technologies, CA, USA  ותכולת הנדיפי� תיבדק על מכשיר ה

GC-MS  יצויד בקולונה קפילרית מסוגRtx-5SIL MS )30m x 0.25 mm x 0.25μm(.  זיהויי �לצור

והשוואה לספריות חומרי�  Chemstationהחומרי� יעברו תוצאות ההרצה אנליזה בתוכנת 

י� חומרזיהוי ה עבור כל דגימה. ביולוגיות חזרות ההבדיקה תבוצע בשש .קיימות בנווה יער

  ., במרכז מחקר צפו�, נווה יערמוופק אבדאחעל ידי דר' יעשה  מהתאני� נדיפי�ה
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  15תכנית מס' 
  בחינת יעילות חומרי הדברה בממשק ידידותי במטעי�  :ש� התכנית
  :ש� החוקר

  

בממשק הידידותי בהגנת הצומח מופעלי� כלי� שוני�, שהוכנו לשימוש נרחב : תיאור הבעיה

בשני� האחרונות, כמו חוטי בלבול, נדיפיות, מלכודות ניטור ועוד. כמו כ�, נכנסו לשימוש חומרי 

הדברה "רכי�", שטווח פעולת� צר יחסית, ומטרת� לפגוע במזיקי� מבלי לגרו� נזק רחב 

כניקות אלה במטעי�, מעלי� טענות על יעילות פוחתת של הכלי� לסביבה. מגדלי� המיישמי� ט

  והתכשירי� הנ"ל, עד כדי פגיעה ביבולי� ובאיכות�. 

  נדרשת בחינה מחודשת של יעילות הכלי� בממשק הידידותי כנגד מזיקי� שוני�.

בליווי חוקר הגה"צ של מו"פ צפו�, תבוצע תצפית במספר חלקות מגדלי� אחר : 2016תכנית 

  � פרוטוקול ההדברה של עש התפוח. התצפית תהיה למש� שתי עונות לפחות.יישו

  

  

  

  

  

  

  16תכנית מס' 
  הרחבת יישו� מממשק ידידותי בצפו! הגול! :ש� התכנית
  שלמה שמיא! :ש� החוקר

ידידותית  במטעי הכפרי� בצפו� הגול� יש צור� בעידוד המעבר להדבררה:  תיאור הבעיה

ולהפחית את השימוש בחומרי הדברה במטעי�. ההפיצול הרב של השטחי� לחלקות קטנות מאד, 

מקשה על ממשק יעיל בהתמודדות ע� מזיקי� ומחלות. נדרש איחוד כוחות של חקלאי� בשטחי� 

  סמוכי�, לטיפול מערכתי יעיל תו� הכנסת כלי ממשק ידידותיי�.

תיעשה בשלב ראשו� ע"י הכנסת מתקני לכידה לזבוב  ידותיהרחבת הממשק היד: חומרי� ושיטות

  הפירות, ואח"כ חוטי בלבול לעש התפוח, אנרסיה (עש המשמש), ועש האשכול.  

דונ� לממשק  1,600  תבוצע תמיכה בתכנית של אגודת "חקלאי מסעדה" להעברת כ: 2016תכנית 

  חלקי של מש' החקלאות.ידידותי בהדברת זבוב הפירות. התכנית נעשית בסיוע כספי 
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   17תכנית מס' 
  פיתוח ממשק הדברה יעיל כנגד גרב התפוח מבוסס על מערכת תומכת החלטהש� התכנית: 
  משה ראובניש� החוקר: 

  

  רקע ותיאור הבעיה

ידועה בעול� מזה שני� רבות  Venturia inaequalis מחלת גרב התפוח הנגרמת ע"י הפטרייה

ונחשבת למחלת התפוח בעלת החשיבות הכלכלית הגבוהה ביותר. בישראל תוקפת המחלה פירות 

ועלי� בכל זני התפוח הקיימי� ובעיקר בזני דלישס אדו�, זהוב  גרני סמית, המהווי� את עיקר 

ה ביותר כיו�. בעבר הזני� באר- ופינק ליידי, ז� יוקרתי הנמצא בעלייה ובעל מחיר השוק הגבו

התמודדו המגדלי� באר- ע� המחלה בעזרת משטר ריסוסי� אשר התבסס על הידוע בעול� ועל 

המחקר שנעשה בישראל עד תחילת שנות האלפיי�. בר�, בשני� האחרונות חלה עליה מדאיגה 

שנה. בעקבות  15בחומרת המחלה ובנזקיה שא# נצפו במטעי� בגליל בה� לא נצפתה המחלה מעל 

נזקי המחלה  נחשפה העובדה, כי לא קיימת באר- מערכת תומכת קבלת החלטות המאפשרת את 

תזמו� הריסוסי� במועד המיטבי להדברת המחלה. לפיכ�, לא קיי� בישראל ממשק הדברה 

מסודר עליו יכולי� להסתמ� המגדלי� והמדריכי�, והסתבר כי המגדלי� מרססי� ע"פ המלצות 

) שג� ה� לא מצליחי� למנוע 14תבטאות במספר ריסוסי� רב (עד שונות אשר במקרי� רבי� מ

את התפתחות המחלה. לפיכ� התעורר הצור� במחקר מחודש להתאמת הידע הקיי� בעול� 

  לתנאי הגידול בישראל ככלי לקבלת החלטות והתמודדות מושכלת ויעילה ע� מחלה זו.

ות ע� המחלה בתנאי הגידול . התאמת תכנית לקבלת החלטות להתמודד1: מטרות מחקר זה ה!

. מיפוי 2. רבישראל המבוססת על הביולוגיה של הפטרייה, אפידמיולוגיה ותנאי מזג האווי

. פיתוח ממשק 3האוכלוסיות העמידות של הפטרייה לקוטלי פטריות באזורי הגידול המרכזיי�. 

  הדברה מיטבי כנגד המחלה.

  :2016מטרות לשנת 

  התאמת תכנית תומכת החלטה  .1

  נת יעילות תכשירי הדברה בחי .2

בשנתיי� האחרונות נבחנה תוכנת "רימפרו", תוכנה תומכת קבלת החלטות מבוססת מודל 

דינאמי, שמטרתה לחזות את מועדי הריסוס המדויקי� ע''פ שקלול של תנאי מזג האוויר, 

 ביולוגית הפטרייה והאטיולוגיה של המחלה. התוכנה מתריעה על אירועי הדבקה וממליצה מתי

  לרסס לפני אירוע הגש�, ובמידה וזה לא בוצע, מתי לרסס אחרי האירוע. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


