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  תחו� נשירי� – 2016ריכוז תכניות עבודה 

  אגס

  1תכנית מס' 
  ריבוי כנות אגס  � ש� התכנית 

  ש� החוקר: שרוליק דורו�, נילי שמי 
  

. במסגרת ממחקרי הכנות באגס שעשינו בשני� האחרונות מצאנו כנות טובות לקוסציה: מבוא

מחקרי� אלו נאספו יבולי� ומצאנו קלוני כנות מצטייני�. מטרתנו לעסוק בריבוי קלוני� 

מצטייני� של כנות שנבחנו בניסויי כנות אגס בעבר. כמו כ�, לעסוק בריבוי כנות אגס חדשות 

  נקיות מווירוס שקיבלנו מחו"ל ועברו את שלבי ההסגר של השירותי� להגנת הצומח. 

או שרמת האמינות  ,שביצעו שתלני� מקומיי� להכניס� לריבוי מסחרי נכשלור עבניסיונות 

בעקיבות התהלי� איננה מספקת. הכשל בריבוי מהווה מכשול להוצאת הכנות כשתילי� למבח� 

  ראשוני.

ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילי� לחלקת מבח�, ויצירת פרוטוקול ריבוי : המטרה

  לשתלני� .

  .עיקר המאמ� השנה יהיה בריבוי כנת הלביא שנמצאה ע"י פרופ' רפי שטר� :2016ה תכנית עבוד

  
 2תכנית מס' 

  בחינת כנות אגס תחליפיות לחבוש.  � ש� התכנית 
  : שרוליק דורו� ראשיהחוקר ה

  

הכנה המקובלת  מבחינה הלכתית קיי� איסור להרכיב מי� שאינו במינו. באגס, בז� ספדונה � מבוא

 2 ! באבני אית�, ב הטעילהרכבה היא חבוש, וע"פ ההלכה אסור להרכיב אגס על חבוש. החלקה נ

החזקה  OHFבכנת  . השתיל גובה נטיעה שונה של בכל כנה  . OHF-97, וכנת BA 29חבוש !כנות

 10הטמנת הרוכב  ! בכנת חבוש  .פ הקרקע"ס"מ מע 20ו  10ההרכבה בגובה  כאשרהיא הנטיעה 

חזרות  6 ,הניסוי באקראיות גמורההרכבה בפני הקרקע. ה תונטיע ,ס"מ מתחת לפני קרקע

   .לטיפול

  .  OHFוההתמודדות ע� חוזק הע� הצפוי בכנת  !ייבחנו היבולי� בהגעת השתילי� לניבה 

  מציאת כנה המאפשרת גידול אגס ללא שימוש בכנת חבוש.  !מטרהה

  וגידול השתילי�.המש� עיצוב  :2016תכנית עבודה 
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  3תכנית מס' 
  זני אגס חדשי�  � ש� התכנית 

 �  ש� החוקר: שרוליק דורו
  

ס העיקריי� גלי קשה, הנובע מיבולי� נמוכי� בזני האמשבר כלס באר� נמצא בגענ& הא � מבוא

, דול חדשי�גירי זובא תרס פוריי� יוגי אנז ערכות להביא לנטיעתיקוסציה וספדונה. כחלק מה

רת גס עיקריי� מהעול�. במסגאנו מחזירי� למבח� זני א מ' מע"פ הי�,  600בחלקות מגובה 

  בני אית�. מתתיהו, פיכמ� וא פי בחוות המחקר:ואיר סגניטעו חלקות מחקר בזני א המחקר ז

  .  באר�  ס רווחיגשרו קיו� מטע א: מציאת זני� חדשי� פוריי� שיאפ מטרהה

   . השנה נמשי� בעיצוב המטע בכל החלקות.2014ניטעו בספט' החלקות  :2016תכנית עבודה 

 4תכנית מס' 

   בחינת צורות עיצוב שונות להפחתת הנגיעות בחירכו� ש� התכנית:
  דורו� ישראל,  שטר� חוקר ראשי: דר' רפי

  

 דרכי� קיימות. החרכו� באופ� קשה ע"י מחלת 2010 ב נתקפו האגס  מטעי: רקע ותאור הבעיה

 חומרי� בריסוס טיפולי� על מבוססות שבה� והעיקריות, החרכו� מחלת ע� להתמודד רבות

 החלקי� לסילוק סניטציה בתהליכי והמשכ�, והע� לפרח המחלה גור� חדירת ומניעת בפריחה

יצא לאחרונה משימוש עקב , החרכו� למניעת אותנו ששימש העיקרי החומר, סטרנר" ה". הנגועי�

 תוקפת מצאנו שהמחלה. החרכו� לחומר זה מחלת מחוללי ארויניה,ה עמידות שפיתחו חיידקי

 מאוחרי� בגילאי� ג� א�, הראשוני� המטע בחיי בעיקר נמרצת בצמיחה המצויי� עצי� קשה

 ע� גדול את שיאפשרו כאלו, חדשות ועיצוב גדול אסטרטגיות לבחו� צור� יש כי לכ� נראה. יותר

 הדבקה אירוע ייתרחש א� שג� כ�, יותר מוחלשת צמיחה ע�, ספדונה מהז� בעיקר האגס

  . חזק הצומחי� לעצי� היו� הקיי� זה כמו,  לעצי� קיומי סיכו�  בכ� יהיה לא, בחרכו�

מטרת התכנית היא בחינת השפעת צורות העיצוב של העצי� על תגובת� להתפתחות מחלת 

אשר יאט את  מרוס� ברקמות המעוצות. ההנחה היא שעיצוב מטע צפו& יגרו� לצימוח החירכו�

קצב התקדמות המחלה ברקמות המעוצות. עצי� אלה יהיו עמידי� פיזיולוגית לגור� המחלה. 

   בנוס& אנו משערי� שהעצי� יהיו פוריי� יותר ושהפרי שלה� יהיה איכותי יותר.

  מחקר שלב המו"פ:                                            2020!2012: מועד תחילת וסיו� המחקר

  : מהל' המחקר ושיטות העבודה

  ספדונה וקוסציה. –ניטעה חלקת האגס שהורכבה משני הזני� המסחריי�  2013בקי� 

מ' בי� העצי�). בשיטת עיצוב  זו נקבל  ענפי  1נבחנת שיטת ה"ציר" בנטיעה צפופה ( בז� ספדונה

משנה קצרי� וחלשי� שיהיו עמידי� יותר לחרכו�. טיפול הביקורת הוא "שדרה" ע� שלושה 

  מ' בי� העצי�) כפי שנהוג במטעי� המסחריי�. 2.5צירי� (

העצי�, בהשוואה לעיצוב גביע רב זרועות, מ' בי�  1נבחנת שיטת הציר בעיצוב צפו&,  בז� קוסציה

מ' בי� העצי�.  ג� כא� יש יתרו� בענפי משנה קצרי� וחלשי�, שיהיו פחות רגישי�  2במרחק 

לפגיעת חרכו�, א� יש חסרו� כי הע� נבנה על גזע אחד, ופגיעה בו יכולה לפגוע  בע� כולו. לאחר 

� ייבחנו לעמידות�, הישרדות� והיבול התבססות העצי� ה� יודבקו בחיידקי� גורמי המחלה, וה

  שעליה�.

                       השנה יבוצעו בחלקה הדבקות מכוונות בחירכו�, ויבוצע מעקב אחר השפעת :2016תכנית 
 העיצובי� השוני� על עצמת המחלה והתפשטותה.
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  5תכנית מס' 
    עיצוב שיטות – 2020 אגס ש� התכנית:

  דורו� ישראל,  שטר� רפי חוקר ראשי: דר'
  

 הצלחתו למרות. ישראל במדינת והחשוב המרכזי הז� הינו' ספדונה' האגסרקע ותאור הבעיה: 

. קט� בפרי ובעיקר, בינונית פרי באיכות, רוגייס ביבול מתאפיי� הוא הפירות בשוק היחסית

 ע� גבוה יבול לקבל שכדי למדנו, עשור לפני בספרד שערכנו ומסיורי� בעבר שביצענו מניסיונות

 ע� עצי� קיבלנו" הספרדית שיטה"ב עבודה שנות עשר לאחר. העצי� את לחזק יש גדול פרי

 הצימוח בשל בעיקר נגרמות אלו תופעות. הע� בנפח לגידול שמביא, מדי חזק וגטטיבי צימוח

 מהצימוח כתוצאה. ההרכבה אזור מעל השרשתו לאחר המתקבל, הע� של הנמר� הווגטטיבי

 ג� וכמוב�, ובעיצוב בקשירה, בגיזו� רבי� עבודה ימי מושקעי�, מדי גדול לע� שמביא, העוד&

 Erwinia החיידק להתקפת הע� של הרגישות להגברת הנמר� הצימוח מביא בנוס&. בקטי&

amylovora  עיצוב שיטות פיתוח י"ע הגידול עלויות צמצו� ! מטרת התכנית. החירכו� מחולל 

  .קומפקטי ספדונה לע� שיביאו חדשות

  2021!2011: מועד תחילת וסיו� המחקר

  פיתוח שלב המו"פ:

ניטעה חלקת אגס המורכבת משני הזני� המסחריי�  2011בקי� : מהל' המחקר ושיטות העבודה

ספדונה כז� עיקרי וקוסציה כמפרה. נבחנות מספר שיטות עיצוב חדשות וצפופות יותר מהסטנדרט 

עצי�/ד') הנטוע כציר ומשמש כביקורת. שיטות העיצוב החדשות  4.5x2.0 )110המקובל כיו� של 

  שנבחנות ה�:

 שיטה קלה לביצוע וזולה יחסית בהקמה –עצי�/ד')  190מ' ( 3.5x1.5 ציר .1

 כנ"ל א� צפופה הרבה יותר –עצי�/ד')  286מ' ( 3.5x1.0 ציר צפו( .2

3. V 3.5x0.5 ) 'הפוטנציאל  –עצי�/ד')  570מ � גבוה.עלות הקמה גבוהה א

. כל BA-29כסטנדרט וכ� כנת החבוש  Aכנות: חבוש  2בכל אחת מהשיטות נבחנות עבור הספדונה 

ס"מ מעל פני  10כנה וכל שיטת עיצוב נבחנות בשלושה עומקי נטיעה שוני� (הרכבה בגובה 

חזרות,  4בלוקי� באקראי,  –ס"מ מתחת לפני הקרקע). מבנה הניסוי  10!הקרקע, בגובה הקרקע ו

מספר עצי� בכל חזרה, משתנה בהתא� למרחקי הנטיעה. [הקוסציה שמשמשת בעיקר להפריה 

או  3.5x1.5 –ס"מ מתחת לקרקע ובשיטת הציר  10בעומק נטיעה אחיד של  BA-29ניטעה על כנת 

  מ']. 3.5x1הציר הצפו& 

יכות�, וזאת במקביל לבחינת יימש� המעקב המפורט אחר היבולי� בחלקה וא: 2016תכנית 

  התשומות

  הנדרשות לתחזוקת מטע צפו& בהשוואה למטע המסחרי המקובל.                       

 

  6תכנית מס' 
  )מרוכז בתפוח( להתעוררות אגס לאלזוד& חלופות מציאת

  


