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 6201תחום כרם יין תכניות עבודה ריכוז 

 1+2תכנית מס' 

   .בחינת קלונים מיובאים של זני היין המובילים בארץשם התוכנית: 

 שם החוקר: עומר קריין

 

 :רקע ותיאור הבעיה

 בשונה מגידולים, היין בעולם לפיכך. שלו השיווק יכולת ועל היין טעם על המשפיע העיקרי הגורם הוא הענבים זן

 מעט שונים טיפוסים שהם, קלונים – זנים-תת של חיפוש ויותר חדשים זנים של חיפוש פחות יש אחרים, לאייםחק

 של שונים קלונים וניטעו לישראל הובאו 2009-2012 עצמם. בשנים על החוזרים, מפרידים מאפיינים עם הזן של

 ויקבים מגדלים עם שיחות סמך על או תבספרו דווח עליהם המאפיינים סמך על נבחרו הקלונים. העיקריים הזנים

 של להשוואה הניסוי, ניטעו חלקות 2009 -ב הקלונים הבאת עם .מהם שהוכנו יינות וטעימת הקלונים את המכירים

 הקלונים ותוצרי התנהגות את ללמוד יאפשר הדבר. בארץ השונים הגידול באזורי שנה באותה שהובאו הקלונים

 .פיינים כל אזור גידולהמקומיים המא בתנאים השונים,

 2013 - 2016: התכניתמועד התחלת ומועד סיום 

  :מהלך המחקר ושיטות העבודה

 ההר(, גולן, גליל) הגבוה ההר – נבדלים גידול באזורי ניטעו הניסוי חלקות. בזן קברנה סובניון יתמקדו הניסויים

 המרכזי. וההר יהודה שפלת, קדש עמק – הבינוני

 .העבודה מהלך

 (.ותיקונים השגחה) לגפן סעיפים 14, אחידה זמירה .א

 (. בוחל, פריחה, התעוררות) פנולוגי מעקב .ב

 (מ"ס 30 של שריגים עד, הצימוח בתחילת יעשה) ואשכולות שריגים ספירת .ג

 להחלטות בהתאם דילולים .ד

 .(גרגר גודל, pH, חומצה, סוכר) הבשלה מעקב .ה

 ונתוני גרגר גודל, יבול גובה, האשכולות מספר ייבדק צירבב. תאריך לפי או( יין יוכן בה בשנה) סוכר לפי בציר .ו

 .צבע כולל תירוש

 .יין וטעימת יין בדיקות, יין הכנת .ז

 פרקים. ואורך קוטר ובדיקת זמורות ספירת, גזם משקל .ח

 ן:הכנת יי

יינות מחלקות  40 -הוכנו כ 2015 -מכרם קשת בגולן. ב 2014 -מכרם רמות נפתלי וב 2013 -יין הוכן ב

 , ביקב ניסויי שהוקם במשותף עם מכללת תל חי.שונות

 : תוצאות ביניים

 669הראה יבול גדול יותר ביחס לקלונים אחרים בשתי השנים הנבחנות באזור הגליל. מאידך, הקלון  338הקלון 

היה מועדף בבחינת טעימה מיין שהוכן מכרם רמות  338הראה יבול גבוה יותר בגולן. בהתאמה, נמצא כי הקלון 

מיין שהוכן מכרם קשת בגולן. נראה על כן, כי לשני קלונים אלו יש פוטנציאל, הן ביבול  669תלי בגליל, והקלון נפ

 והן באיכות באזורי גידול שונים.
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 : 2016תכנית 

 טיפולים

גודל מדגם  שיטת בדיקה מדד סוג המדד
 לחזרה

מספר 
פעמים 

 בעונה

 מדדים

 פנולוגים

 התעוררות

ספירת שריגים 
 כולותואש

ספירת שריגים 
 ס"מ. 20ואשכולות ב 

 1 גפנים  3

 החלפת אחוזי ציון בוחל
 הצבע

 1 גפנים 5

זמירה ושקילת גזם  משקל גזם
ובדיקת קוטר זמורות 

 בבסיס

 1 גפנים  5

 מדדי הבשלה

 ואיכות ענבים.

 3-5 גרגרים 100 אחרי סחיטה pHסוכר חומצה 

 1 םגרגרי 100 מיצוי באתנול חומצי צבע פרי

 1 גפנים 5 ספירה בבציר מדדי יבול

פוטנציאל מים  מדדים פנולוגים
 בגזע

בסוף  –תא לחץ 
 בוחל

 1 עלים 2

 

 הכנת יינות:

 שנה רביעית שנה שלישית שנה שניה שנה ראשונה זן

  ללא הכנת יין לא סגור גבעת ישעיהו קברנה סוביניון

  לא סגור

  ללא הכנת יין קשת קשת מרלו

  מבוא חורון ןסירי

  אלקוש אלקוש ללא הכנת יין שיראז

  מבוא חורון מבוא חורון

 מרום גולן מרום גולן ללא הכנת יין ללא הכנת יין שרדונה

 כפר תבור כפר תבור
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 3תכנית מס' 

 שם התכנית:  שנטוע כרם על חלקה שנעקרה בגלל נגיעות בווירוס

 שם החוקר: תרצה זהבי. 

  :מבוא

שנים( הנטועים בארץ נגועים בווירוס קיפול העלים ברמה זו או אחרת. דבר זה  7ל כרמי היין הוותיקים )מעל כ

פוגע באיכות הענבים וכתוצאה מכך באיכות היין המופק וברווחיות הכרמים. נטיעות חדשות מבוצעות עם חומר 

ע. אילוח מקומי יכול לנבוע מכנימות נקי, אך יש חשש לאילוח מהיר בגלל נטיעה על שטחים בהם היה כרם נגו

מאולחות שנשארו על שרידי שורשים מהכרם שנעקר, או מהרכבה ספונטנית של שורשים של הכרם החדש עם 

 שרידי שורשים.

 לבחון דרכים למניעת הידבקות בווירוס קיפול העלים בכרמי שנטוע.  המטרה:

 . 2012 – 2016 :שנות ביצוע

 :שיטות

. וניטע בזן אדום )קברנה 2013 -כרם נגוע )שרדונה, חוות פיכמן( שנעקר אחרי הבציר ב הניסוי הוצב על שטח

שיטות לקטילת הגפנים הנעקרות ומשך  –סוביניון( המהווה אינדיקטור למחלת קיפול העלים. נבחנים שני גורמים 

ה או גלייפוסט הזמן שיש לחכות מעקירה לנטיעה חדשה. קטילה של הגפנים נעשתה ע"י יישום אדיגן בהגמע

בריסוס הנוף אחרי הבציר ועקירה רק אחרי תמותה מלאה של הגפנים המטופלות. כל חלקה של שיטת קטילה 

( ושנה מאוחר יותר )יינטע 2015(, בקיץ שאחריו )2014חלקות שניטעו בקיץ שאחרי העקירה )-חולקה לשלושה תתי

 בקיץ הקרוב(.  

 את ההשפעה של הדבקה מבחוץ. החלקה הוקפה ברשת נגד חרקים, כדי להקטין

 :המדדים שנבדקים

 הסתיים ודווח. –מעקב אחר תמותת הגפנים )גזע ושורשים(  .א

 נמשך. –מעקב אחר התעוררות אחרי העקירה  .ב

 ניטור הופעת תסמינים של נגיעות בווירוס במהלך השנים שאחרי הנטיעה וניתוח צורת ההתפשטות. .ג

 עה משנתיים ראשונות.. הדליה ועיצוב הנטי1: 2016תכנית עבודה 

 .  נטיעת החלק השלישי של תכנית הנטיעות.2                                 
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 4תכנית מס' 

 המתת גפן למניעת העברת נגעים  שם התכנית: 

 חוקר: תרצה זהבי, ערן הרכבי

 

 מבוא: 

יפול העלים ברמה זו או אחרת. בשנטועים, שנים( הנטועים בארץ נגועים בווירוס ק 7ותיקים )מעל וכל כרמי היין ה

יש להרוג את הגפנים הנעקרות לפני העקירה, להקטנת אילוח מקומי מכנימות שנשארו על שרידי שורשים, או 

מהרכבה ספונטנית של שורשי הכרם החדש עם שרידי שורשים. תכנית זו משלימה את תכנית השנטוע, בה לא ניתן 

 ה לגפנים. לבחון מספר גדול של שיטות המת

 לבחון דרכים להמתת גפנים בכרמי שנטוע.  :המטרה

  2014 - 2017 :שנות ביצוע

 :שיטות

נערכים ניסויים במספר כרמים, הן בקרקעות כבדות והן בקרקעות קלות, בהן קל יחסית לעקור את הגפנים עם 

ד, בתלות במדיניות חלק גדול מהשורשים. סביר שבחלק מהמקרים לא נוכל לבדוק את כל הגורמים בכרם אח

 המגדל אחרי העקירה. כל טיפול ייבחן בחמש חזרות של עשר גפנים. 

על הגדם,  ואדיגן  –התכשירים שנבדקים:  גלייפוסט בריסוס עלוותי או במריחה על הגדם, גרלון או דשן מוצק 

 בהגמעה.

 מועדי היישום: בסתיו מיד אחרי הבציר או באביב העוקב עם ההתעוררות.

 ירה: ניסור הגזע, עקירה עם מחפרון, מעבר עם שופל.  שיטות עק

 :המדדים שייבדקו

 התייבשות הגזע והשורשים, התחדשות הגפנים אחרי העקירה.

 (. 1996( ובאורטל )נטיעת 2005נערכים בחלקות קברנה בעין זיוון )נטיעת  2016: הניסויים ב 2016תכנית עבודה 

 יפול נבחן בחמש חזרות של עשר גפנים. כל ט                                 
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 5תכנית מס' 

 ז.   א: בחינת ההשפעה של עיתוי דילול הפרי על איכות הענבים בזן שירשם התכנית

 חוקר ראשי: תרצה זהבי
 

 רקע ותיאור הבעיה:

ות בכרמי יין בהם יש דילול פרי, ע"י דילול שריגים פוריים או ע"י הורדת אשכולות הוא אחת הפעולות המקובל

מבלע. -שאיפה לאיכות גבוהה של היין המופק. הדילול מביא להורדת העומס מהגפן, וכך משנה את מאזן מקור

מאזן זה משפיע על מספר פרמטרים בהתפתחות הענבים, החל מהשפעה על חנטה, דרך השפעה על גודל גרגר, ועד 

.  לעיתוי הדילול יש השפעה על המדדים הנ"ל  (Fanzone et al. 2011)צבירת חומרים )סוכר וחומרי טעם( בפרי 

ועל מידת ההשפעה. מבחינת המגדלים, נוח יותר לבצע את הדילול לפני החנטה, אולם דילול כזה עלול לגרום 

לגרגרים גדולים יותר, הנחשבים לפחות איכותיים. בנוסף, קשה למגדלים לרכז כמות גדולה של כוח אדם כדי 

לולים מוקדם בעונה. דילול מאוחר יותר עלול לגרום "לבזבוז" משאבים של הגפן על חלקים לבצע את כל הדי

שיוסרו בהמשך, אך יכול למתן את הצימוח וליצר גרגרים קטנים יחסית.     מטרת העבודה היא לבחון את השפעת 

 עיתויי דילול שריגים על מדדי תירוש ויבול.

 .2014-2017 :שנות ביצוע

 ת הדילול בשנה קודמת על מספר האשכולות בשנה הנוכחית.השפעא.   מדדים

 גובה היבול ומדדי פרי.ב.               

השנה נחזור על ניסוי בכרם פיכמן, שם נבדקים שני טיפולים קיצוניים בשיראז ובקברנה  :2016תכנית עבודה 

 סוביניון: דילול שריגים לפני הפריחה, לעומת דילול אחר חנטה.

 

 6תכנית מס' 

 : בחינת שיטות ועיתויים אופטימליים לבדיקת עלים להכוונת הדישון בכרם יין.   שם התכנית

 חוקר ראשי: תרצה זהבי )החליפה את יוני גל ז"ל(. 

 

 :רקע ותיאור הבעיה

הדישון בכרם יין ומאכל מסתמך רבות על בדיקות העלים. בעניין זה יש שלושה נושאים המקשים על העבודה 

 מלצות הדישון.השוטפת במתן ה

 מתי זה?(.-בפריחה, בחילוף צבע או סמוך לבציר ) –א. עיתוי הדגימה 

 טרף או פטוטרת? –ב. האיבר הנדגם 

 מיצוי מימי או שריפה. –ג. שיטת הבדיקה במעבדה 

 בנוסף לכך, כמובן שגם נורמות הערכים התקינים/שבמחסור מעוררות שאלות.

 בעלות נמוכה, יחסית, מבלי להישען על ניסוי יקר. מטרת ההצעה היא לנסות לתקוף שאלות אלה

 .2010-2016 :שנות ביצוע

 :חומרים ושיטות

 מעקב בדיקות עלים בפריחה, בחילוף צבע ולקראת בציר בשני כרמים: במרום הגולן ובמזכרת בתיה. .1

 יקות.בכל כרם נבחרו שתי חלקות צמודות המקבלות ממשק דישון "גבוה" ו"נמוך". בכ"א מתבצעות כל הבד .2

 ,N, P, K, Caערכי הבדיקות בממשקים השונים יושוו לקביעת הרגישות ככלי להכוונת הדישון. ייבדקו: : מדדים

Mg, B, Mn, Zn, Fe. ..כן נבדקים מדדי תירוש ומשקל הגזם כמדד לעוצמת הצימוח 

 ., ע"פ התכנון2016 –התכנית תימשך ב 
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 7תכנית מס' 

 ו בכרמי יין ניטור ומשמעות –ת חקלאיות המגוון הביולוגי במערכו: שם התכנית

 שם החוקר: רקפת שרון.

 

-לצבור מידע על המגוון הביולוגי  של פרוקי רגליים בכרם, כבסיס להשוואה עם מערכות אגרו( 1) מטרות:

לכמת את חשיבותה של בקרת מזיקים על ידי פרזיטואידים ( 2) אקולוגיות אחרות ועם סקרי מגוון עתידיים.

על המגוון הביולוגי שונים לבחון את השפעת ממשקי ההדברה ( 3) שירות המערכת האקולוגית בכרמים.וטורפים כ

  בכרם ובשטחים טבעיים סמוכים, כבסיס לגיבוש המלצות ממשק מתאים למשרד החקלאות ולמגדלים.

 יפתח, דישון ויפתח.  -: מחקר זה יבוצע בשלושה אתרים בעמק קדשאתרי הניסוי

 IPMביקורת(  ואחד  -אחד קונבנציונאלי )להלן יקרא -דונם  כ"א 20חלקות של  2בכל אתר יהיו : תיאור הניסוי

המבוסס על שיטת בלבול הזכרים כנגד עש האשכול וקמחית הגפן בשילוב תכשירים בעלי פגיעה מינימלית )טיפול( )

 )תכשירים בהנחיית תרצה(. באויבים הטבעיים

 חוטי בלבול עש האשכול ונדיפיות בלבול קמחיות לפי הנחיית היצרן.  : בחלקות הטיפול יוצבומהלך הניסוי

תוצבנה  ,בנוסף, בכל אחת מהחלקות )ביקורת וטיפול( בשלוש נקודות דיגום )כגראדיינט משדה הבור( ובשדה הבור

 שלוש מלכודות ניטור לזכרי כנימה קמחית וצרעות טפיליות. 

 יות ייבדקו אחת לחודש בחוות המטעים. דיגום: מלכודות ניטור הקמחיות וצרעות טפיל

 

 8תכנית מס' 

 : הדברת קמחית הגפן בכרמים בתנאים של פחיתת רגישות לתכשירי הדברה.שם התכנית

 שם החוקר: רקפת שרון.

: פיתוח ממשק להדברת קמחית הגפן באזורים בהם קיימת פחיתה ברגישות המזיק לתכשירי מטרות המחקר

 ההדברה הקיימים.

התרומה של "בלבול" במשך כל העונה לעומת בלבול עונתי וטיפול ממשקי להפחתת נזקי קמחית לבדוק את  .א

 הגפן בענבי מאכל

 לבדוק אם חלה פחיתה בפעילות תכשירים כימיים באוכלוסיית קמחית הגפן בלכיש.  .ב

 מהלך המחקר: .1

דונם. כל חלקת ניסוי מהווה חזרה. בכל  30 -הניסוי הוצב בשלוש חלקות באזור לכיש. גודל כל חלקת ניסוי כ -אתרי הניסוי

 10 -טיפולים: טיפול ממשקי, טיפול בבלבול לאורך העונה, טיפול בבלבול לאורך כל השנה. גודל כל חלקת טיפול כ 3חלקה 

 דונם. 

תכשירים מקבוצות שונות שהיו יעילים בעבר אך כיום  4י בו מיושמים לפחות הניסוי נערך על רקע טיפול ממשק -מבנה הניסוי

 אינם משפיעים במידה מספקת. 

בחלקות הבלבול העונתי נתלות נדיפיות בלבול בכרם החל מתחילת מאי ובחלקות הבלבול השנתי נתלות נדיפיות פעמיים 

 ול משמשות כביקורת. בפברואר ובאוגוסט. חלקות הטיפול הממשקי ללא טיפול בבלב -בשנה

 מלכודות פרומון בכל חלקה הנבדקות אחת לשבועיים.  3במהלך העונה מבוצע ניטור אוכלוסיית זכרים באמצעות  -מדדים

 20 -ית הקמחיות נבדקת לפני כל תליה של בלבול )פברואר ומאי( ולפני הבציר )לפני תלית הנדיפיות של אוגוסט( ביאוכלוס

 גפנים בכל חזרה.  80 -גפנים( 4ים של מקבצ 5גפנים בכל טיפול )

נרשמים מספר הקמחיות על פי השלבים הפנולוגים )צעירות, בוגרות, מטילות/שקי ביצים(, מספר הגפנים בהן נמצאו קמחיות 

 ומספר הקמחיות המוטפלות.
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 9תכנית מס' 

 : פיתוח פרוטוקול להאטת התפשטות הווירוס בכרם מנטיעה נקיה.שם התכנית

 רקפת שרון.שם החוקר: 

 

:  בנית פרוטוקול להתמודדות עם קמחית הגפן במטרה להקטין למינימום את התפשטות מחלת מחקרהמטרת 

בחינת ההשפעה של שילוב אמצעי הדברה שונים כנגד  -( ברמת הכרם1קיפול העלים בנטיעות מחומר ריבוי נקי: )

ת המחלה מגפן נגועה לסביבתה ע"י מניעת התפשטו -( ברמת הגפן2הקמחית על עצירת התפשטות המחלה. )

 עקירתה וטיפול בגפנים הסמוכות לה.

 בחינת ההשפעה של שילוב אמצעי הדברה שונים כנגד הקמחית על עצירת התפשטות המחלה. -ברמת הכרם

 )כרם גשור, כרם שאטו גולן, כרם אלוני הבשן( 2011תבצע בכרמים משנת נטיעה מהניסוי  :אתרי הניסוי

 כל כרם חולק לחמש חלקות טיפול:  :הניסוי תיאור
 הגמעה בקונפידור,  (1
 ריסוס מובנטו,  (2
 בלבול זכרים,  (3
 בלבול זכרים+ הגמעה בקונפידור,  (4
 בלבול זכרים +ריסוס מובנטו.  (5

 בוצע ניטור אוכלוסיית זכרים באמצעות מלכודות פרומון. יבמהלך העונה  מהלך הניסוי:

 מקבצים בכל טיפול בכל כרם 4ב גפנים 12 -כמו כן, יערך ניטור קמחיות ב

 ערך מיפוי סימפטומטי של כלל הגפנים בחלקה לבדיקת ההשפעה על התפשטות אקראית.נבתום העונה 

 וטיפול בגפנים הסמוכות לה. ,מניעת התפשטות המחלה מגפן נגועה לסביבתה ע"י עקירתה -ברמת הגפן הבודדת

 .2009שנת נטיעה תבצע בכרמים ממהניסוי  :והטיפולים השונים אתרי הניסוי

בכלל החלקה נעקרו הגפנים שנמצאו כנגועות במיפוי על פי החלטת הכורם.  2015בסוף שנת  :הניסוי תיאור

 .על פי החלטת הכורםהדברה  מבוצעת

ערך מיפוי ייבתום העונה   בוצע ניטור אוכלוסיית זכרים באמצעות מלכודות פרומון.יבמהלך העונה  :מהלך הניסוי

ותילקחנה זמורות של גפנים בעלות  ,לל הגפנים בחלקה לבדיקת ההשפעה על התפשטות אקראיתסימפטומטי של כ

 תסמינים לבדיקה מולקולארית.

 

 

 טיפול כרם
 קונפידור-מובנטו+בלבול; ממוקד-כללי ד'(24) אלרום

 קונפידור-מובנטו+בלבול; ממוקד-כללי ד'(44) יונתן
 קונפידור-מוקדמובנטו+בלבול; מ-כללי ד'(16) צפון מרלו-יפתח
 קונפידור-מובנטו+בלבול; ממוקד-כללי ד'(11) מרלו דרום -יפתח
 קונפידור-מובנטו; ממוקד-כללי ד'(16) שיפון

 קונפידור-מובנטו; ממוקד-כללי ד'(31) מלכיה
 קונפידור-מובנטו; ממוקד-כללי ד'(22) גשור
 ממשק כורם )מובנטו+בלבול( ד'(11) קברנה מערב -יפתח
 ממשק כורם )מובנטו+בלבול( ד'(6) רנה מזרחקב -יפתח

 ממשק כורם )בלבול( ד'(8) רמג"ש
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 10תכנית מס' 

 ובמטעים סמוכים הציקדות בכרמיםנזקי התמודדות עם : שם התכנית

 שם החוקר: רקפת שרון. 

 באזורים , במטעי תפוח ובמטעי גלעיניים,( לזהות את המין העיקרי של הציקדות הנמצא בכרם1) מטרות המחקר:

( לקבוע מהו הנזק הנגרם ע"י כל מין של הציקדות ובהמשך 2שונים ומועד ההופעה של כל מין במהלך העונה. )

הגידול או האם אוכלוסיית הציקדות מקורה מתוך  אוכלוסיית( לבחון האם 3לייצר פרוטוקול ניטור וסף נזק )

 מטעים סמוכים. המזיק נעה בין כרמים ו

 כרם בן זמרה; מושבות השומרון.  -גליל   יונתן; -גוש אלרום / גוש קשת; מרכז הגולן -גולןצפון ה אתרי הניסוי:

 3הניסוי נערך בצמדי חלקות של כרם ומטע נקטרינה/אפרסק. ביונתן ומושבות השומרון  2016 -ב מבנה הניסוי:

 צמדים, ובכרם בן זמרה צמד אחד. 

 מהלך הניסוי:

 זיהוי מינים ותנועת מזיק

בכל צמד חלקות נערכות שאיבות אחת לחודש בתשע נקודות בכל חלקה. הציקדות שישאבו  -יקדותשאיבת צ

 .PCRיועברו לאלכוהול ויופרדו על פי מינים וזוויגים באמצעות 

ציקדות בודדות שנשאבות מוצבות על שתיל גפן. מדגם מהבוגרים של  -מוקם גידול של ציקדות על פי מין -במעבדה

יהוי המין. לאחר הזיהוי ישמרו קוים נפרדים לכל אחד מהמינים שיזוהו. צורת הנזק וקצב הדור השני נלקח לז

 הגידול יקבעו.

נערכו ריצופים לכל אחד מהמינים. יפותחו פריימרים מתאימים לכל מין. תערך  -PCRפיתוח אמצעי זיהוי ב 

 ואלידציה לבדיקת יכולת הזיהוי באמצעות פריימרים אלו.

 

 

 11תכנית מס' 

 התכנית: בחינת מודל שימושי לשם התרעה מוקדמת להדבקה במחלת הכשותית.  שם

 שם החוקר : מרי דפני ילין

וגורמת לנזקים קשים  Plasmopara viticola (Berk. & Curt.)יה ימחלת הכשותית בגפן נגרמת ע"י הפטר  רקע:

ל חלקי הצמח הירוקים, מוקדם בכרמים. נזק ליבול נובע מהתייבשות של אשכולות כאשר הפטרייה תוקפת את כ

בעונה עד מעט אחרי תקופת החנטה. כשההדבקה חלה במהלך הקיץ, תקופה בה האשכולות כבר לא רגישים, 

נגרמת התייבשות ונשירה של העלוה הפוגעת באיכות ההבשלה. מחלת הכשותית עלולה לגרום לנזק חמור למגדלי 

י מניעה, לעתים בתכשירים יקרים, שבמקרים רבים בתנאי הענבים. מסיבה זו יש נטייה לרסס את הכרם בריסוס

הארץ מתגלים כמיותרים. הרגישות הרבה של הפטרייה לתנאי הסביבה )לחות וטמפרטורה( הביאו לפיתוח של 

מבוססות על המצב . מערכות אלה (Madden et al., 2000)מערכות תומכות החלטות במקומות שונים בעולם 

 יר.והפנולוגי של הצמח, על תנאי האקלים ששררו ושוררים ועל תחזית מזג האו

בחינת מודל שימושי לשם התרעה מוקדמת להדבקה במחלת  – מטרה ארוכת טווח מטרת המחקר הכללית: 

 הכשותית. 

תחו במקומות אחרים ( נמשיך לבחון את ההתאמה של מודלים לחיזוי מחלת כשותית הגפן שפוi) מטרות משנה:

( נגדיר את החשיבות של iiבתנאי הארץ זו השנה השלישית, כאשר בשנת המחקר האחרונה נתמקד בעונת האביב. )

 גופי הפרי המיניים במחזור המחלה בישראל.
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 12תכנית מס' 

 ת החקלאי בסביבהפגעים בזמן ובמרחב התפשטות הדינמיקה של  : חקרשם התכנית

 )עש האשכול בכרם יין ונשירים(                       

 מיזם חוסן בניהול דני שטיינברג. 

, מו"פ צפון, תהיה אחראית על צוות עש האשכול ובכלל זה על המעקב אחר הפיזור המרחבי של רקפת שרון

 המזיק בכרמי גפן יין ובמטעי נשירים ושותפה בעיבוד וניתוח הנתונים והתווית התובנות הכלליות מהמחקר. 

 

 

כדי לבחון אם אוכלוסיות של עש האשכול נעות בין פונדקאים שונים על פי התאמת הפונדקאים אשכול. עש ה

 I בשנהכמקור מזון להתפתחות הזחלים או שקיימת העדפה לפונדקאי המקור )ואז אין תנועה בין פונדקאים( נלמד 

 אתרים בהם נמצאים 8 בחראת דגם הפיזור של המזיק בזמן ובמרחב באתרים מרובי פונדקאים. לצורך כך נ

. יבחרו אתרים בהם יש פונדקאים דונם( 10) פונדקאים נשירים אחרים בהרכבים שוניםו דונם( 10) כרמים

צמדים של חלקת  8שהתפתחותם הפנולוגית חופפת לזו של הכרם, מקדימה את הכרם או מאוחרת לכרם )סה"כ 

אחר גודל  נובמבר(-מרץבחודשים ה )אחת לשבועיים במהלך העוננעקוב בכל אתר  כרם וחלקת מטע נשיר סמוך(.

 נוספים מאתרים פקחים נתוני יאספו במקביל. בכל חלקה( 9האוכלוסייה של הבוגרים ע"י מלכודות פרומון )

  .בודדות זכרים מלכודות" ע פיקוח מתקיים בהם הניסוי לאתרי סמוכים

 18) שונהר בצפיפות גבוהה יותר מהשנה הראשבכל אחד מהם יוצבו נקודות ניטואתרים  5-נתמקד ב IIה בשנ

במקביל ימשך איסוף נתוני הפקחים מאותם אתרים של שנת המחקר הראשונה בהם  .מלכודות בכל חלקה(

, עובדה אחידהמרחבי פיזור מתקיים פיקוח ע" מלכודות זכרים בודדות. הממצאים יאפשרו לקבוע אם דגם ה

או לחילופין, שדגם הפיזור המרחבי הינו מקובץ  פונדקאים בין רתעוב שלאקבועה ה יאוכלוסיהמרמזת על קיום 

כמו כן הממצאים משתי שנות המחקר יאפשרו את בחינת הקשר בין  .(פונדקאיםתנועה בין  וכיווני המרמז על

נתונים היסטוריים שנאספו אקראית ע"י פקחים לנתוני אמת במדגם מסודר בצפיפויות ניטור שונות. הממצאים 

מודל ראשוני לחיזוי דגם הפיזור המרחבי של עש אשכול ולגזור ממנו  ,השלישית המחקר בשנתנו לפתח, יאפשרו ל

 את המשמעויות הרלוונטיות לבקרת המזיק. 

יבחרו ארבעה צמדים: : מושבות השומרון וגליל עליון )יפתח וכרם בן זמרה(. בכל אזור Iאתרי הניסוי בשנה ה 

 נקטרינה בגליל באזור קדש. כרם, רימון במושבות השומרון-כרם

מלכודות ניטור עש אשכול. המלכודות יבדקו אחת לשבועיים במשך כל  9בכל חלקה, בכל אחד מהצמדים יתלו 

 העונה.

ניטור ביצים וזחלים יתבצע בכל חלקה במקביל לעליית אוכלוסיית העש הנצפית במלכודות. ניטור הביצים 

פירות לעץ(, במרווחים שווים ביחס לגודל  4אשכולות לגפן/  4=דגימות לחלקה )דגימה 100והזחלים, יבחרו 

 החלקה.
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 13תכנית מס' 

 שם התכנית: חקר שיטות עבודה המקובלות בכרם ענבי מאכל והשפעתן על איכות הפרי

 שם החוקר: עומר קריין.

 

 רקע

 איכות על מאד גדולה שפעהה להם שיש ,הגידול שלבי בכל טיפולים של אינטנסיבית השקעה יש מאכל ענבי בכרם

 פי על מיושמות והן ,מחקרי ביסוס חסרות אלו משיטות חלק. הפרי וטעם גודל, במראה נמדדת שהיא כפי הפרי

  .אחר זן על אחד מזן תוצאות של ביסוס חסרת בהשלכה או ,ההדרכה או המגדל הבנת

 חומרים ושיטות

 לשיפור פרוטון יישום למועד ביחס אתרל יישום מועד :הצבע לשיפור צמיחה חומרי יישום תנאיבניסוי זה יבחנו 

 , ושעת יישום מועדפת.אדומים בענבים הצבע

הטיפול יעשה על רקע טיפולי הדילול הנהוגים בכרם, כאשר בטיפול אחד תיבדק השפעת גודל האשכול על ידי זינוב 

 מחצית האשכול. 

 ריסוס פרוטון לאשכולות בלבד.  ,ריסוס אתרל על כל הגפן

 בריסוס ידני. ,ישום הריסוס באחריות של מו"פ צפוןי

 גפנים. 300חזרות:  50גפנים. סה"כ  6חזרות של  5טיפולים. כל טיפול ב  10סה"כ 

 גרגרים בכל חזרה.  100איסוף כפול של  חומצה כללית וצבע. pHגודל גרגר, בריקס,  –בדיקות בבציר 

 אשכולות בכל חזרה. 10בנוסף, יבוצעו בדיקות בעזרת מולטיפלקס בכרם: 

 

 

 

 14תכנית מס' 

 :  שימוש ברובוט לחישה מרחוק בכרם ייןשם התכנית

 .: עומר קרייןשם החוקר

 

 רקע

שימוש בצילומים רציפים במגוון אורכי גל עשוי להוות כלי יעיל בבחינת רמות העקה בכרם ונגיעות בווירוס, 

 כשותית, קימחון וציקדות.

ת רובוט התלוי מעל לנוף, ומצלם את הכרם במצלמות ייעודיות, מספר פעמים היא בחינת יעילו מטרת הניסוי

 ביום. 

 הניסוי יעשה בכרם אורטל, על בסיס מערך ההשקיה הדיפרנציאלי הקיים.

במהלך העונה תינתן השקיה דיפרנציאלית בשלושה משטרי השקיה, ויבחן קצב צימוח השריגים, מועד הבוחל 

 ומועד ההבשלה. 

 מועד הופעת ווירוס קיפול העלים, נגיעות בכשותית ובציקדות ירוקות. בנוסף, יבחן 

 נתונים שיאספו יוצלבו עם נתונים שיאספו על ידי הרובוט.

 


