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 תחום סובטרופים – 2016ריכוז תכניות 
 

 1תכנית מס' 

 קיט בזן סרוגיות מניעת שם התכנית:

 לוין אדולפו, קינן עמי חוקר אחראי:

 מטרות המחקר

 .Offארוך ע"י הקטנה מובהקת של ירידת היבול בשנת  -שיפור הפוריות לטווח הבינוני

 קיבוץ כינרת.  :מקום ביצוע

 :טיפולים

 יעשה ריסוס בג'יברלין מסוג ברלקס.

 30/10ח"מ  בתאריך  100: 1

 15/11ח"מ בתאריך  100: 2

 .30/11ח"מ בתאריך  100: 3

 15/12ח"מ בתאריך  100: 4

 30/12בתאריך  ח"מ 100: 5

 15/1ח"מ בתאריך  100: 6

 30/1ח"מ בתאריך  100: 7

 15/2ח"מ בתאריך  100: 8

 30/2ח"מ בתאריך  100: 9

 :  ביקורת10
   

 בדיקות

 )עוצמת פריחה )מספר טיפרחות 

 יבול 

 התפלגות גדלים 

 .מספר פירות לעץ 
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  2תכנית מס' 

 מנגו זני של ובירור השבחה שם התכנית:

 קינן ועמי נוי מיקי, דור ראובן(, וולקני מכון) סעדה ודוד, כהן יובל חוקר אחראי:

 

 מהם מרוכזים באזור בקעת כנרות 90%-דונם מנגו, כ 20,000-כבישראל נטועים : הצגת הבעיה

צפי הוא לעלייה בייצור הו .טון לשנה 40,000. הייצור השנתי מסתכם בסביבות ועמק בית שאן

בשווקי בישראל ו הייצוא היא תנאי הכרחי לשמירת הענף כגידול כלכלי ורווחי.בעתיד. הגדלת 

זנים חדשים איכותיים שיפותחו יאפשרו העולם קיימת דרישה לפרי איכותי וטוב יותר מהקיים. 

 יתרון לחקלאי הישראלי. 

 . ואיכותיים המותאמים לשוקי היצוא זני מנגו חדשים : פיתוח שלמטרת המחקר

תוכנית העבודה כוללת הכנת זריעים, איתור המצטיינים שביניהם ובחינתם : העבודהשיטות 

כזנים פוטנציאלים על פי קריטריונים מוגדרים, הרכבת הזריעים המצטיינים על עצים בוגרים 

העבודה מתחלקת בין מכון וולקני וחלקות מסחריים. -חציובחינת ביצועיהם בתנאים בודדים 

 במו"פ צפון. 

 ודה השוננים מתבצעים במקביל שנה אחרי שנה.שלבי העב

-2006זריעים שנטעו בשנים  5500-: במסגרת מו"פ צפון נבחנים כסריקת זריעים מעניינים .1

. למעלה משלושת אלפים מהם בעלי פוטנציאל לניבה. חלקות אלו יסרקו מדי שבוע 2013

בעלי פוטנציאל )גודל  לאורך כל תקופת הבשלת הפירות )סוף יוני עד אוקטובר( לזיהוי קווים

מתאים, צבע וצורה נאה(. התכונות של פירות מעניינים יבחנו במעבדת הפירות בצמח. קווים 

מעניינים שימצאו במהלך הסריקה )בבקעת כנרות או בבית דגן( יורכבו לבחינה מעמיקה יותר 

 בחלקות המורכבים בבית דגן ובבקעת כנרות.

לנטיעה חדשה השנה.  כנרות מלאות ואין צפי: חלקות הזריעים בבקעת נטיעות חדשות .2

, כדי לפנות מקום (2007-9ביותר )נטיעות  ותהזריעים הותיק תעקור את חלקבמהלך השנה נ

 .לנטיעה חדשה

פירות הקווים בעצים המורכבים יבחנו מספר פעמים  בחינה של עצים מעניינים ומורכבים: .3

 בעונה לאיכות הפרי וחיי מדף שלו. תינתן הערכה של פוטנציאל היבול של העץ.

קווים  10-15-עצים מכ 10-15-: בחלקה חצי מסחרית שהוקמה הורכבו כחלקה חצי מסחרית .4

חינה חצי מסחרית עשה בת. המשמעותי הראשוןיבול צפוי ה 2015מעניינים ומצטיינים. בשנת 

 מעקב אחר התפתחות העצים בחלקה ואחר היבולשתכלול ראשונה של העצים בחלקה 

 . )משקל  לעץ, מספר פירות, מוטעדי קטיף, ואיכויות(

מסחור של הזנים תוך הגנה על האינטרסים של ימשכו המאמצים ל: כפרויקט עסקי, מסחור .5

 החקלאי הישראלי.

 

 

 

 

 

 



3 
 

  3תכנית מס' 

 Coccus( המנגו כנימת) המנגו של הרכה המגן כנימת כנגד תכשירים יעילות בחינת שם התכנית:

mangiferae /Milviscutulus mangiferae (Green )נוכחות על והשפעתם המנגו במטע 

 הטבעיים האוייבים

  .שרון רקפת' דר, ארד סופר כרמית  חוקר אחראי:

 (.מ"שה) להב קליף, נוי מיקי: נוספים שותפים

 

 

 

 :הבעיה ותיאור רקע

 מהווהCoccus mangiferae / Milviscutulus mangiferae (Green ) המנגו של הרכה הכנימה

 הצמח איברי בכל פייחת מתפתחת עליו רב דבש טל מפרישה הכנימה. המנגו בגידול מפתח מזיק

 האחרונות בשנים. הסופראתיון היה המנגו כנימת כנגד העיקרי התכשיר(. ופירות עלים, בדים)

 לא הדברה. אורגניים זרחנים על המבוססים נוספים תכשירים עם יחד משימוש זה תכשיר הוצא

 באויבים ולפגיעה האיזון להפרת הנראה ככל הובילו אורגנים בזרחנים מרובה ושימוש מדויקת

 דיו יעיל מענה ללא המנגו ענף נותר כיום. מושיות ומיני טפיליות צרעות מיני, בעיקר הטבעיים

 התפרצות של במקרים מענה נותן אינו אשר, קייצי שמן י"ע בעיקר נעשית ההדברה. המזיק כנגד

. הנזק עם להתמודדות תכשירים וללא עונים בחוסר המגדלים את המעמיד דבר, גבוהה ונגיעות

 היתה ליישום כשההנחייה באביב שונים בתכשירים ההדברה פעולת נבחנה קודמים במחקרים

 .קשות מוקדיות התפרצויות כנגד יעיל אינו הטיפול כי הראו הממצאים. הטלה 60%ב

 הופעת ועם הקטיף לאחר העונה בסוף חים"ומג סיסטמיים תכשירים של יישום כי הינה ההשערה

 מטרת, זאת עם יחד. המזיק אוכלוסית הקטנת י"ע הקשות ההתפרצויות את ימנע החדש הלבלוב

 האויבים אוכלוסית את ולעודד איזון מפרי בתכשירים משימוש להימנע הינה המחקר של העל

 .הטבעיים

 

 

 אוכלוסיית על והשפעתם באביב ואו בסתיו שונים הדברה תכשירי יעילות בחינת :העבודה מטרת

 .הטבעיים האוייבים

(, שמן עם בשילוב האפלורד, טריגון) בריסוס חים"מג'(, קלאץ) בהגמעה ניקוטונואידי תכשיר נבחן

 ייעשה החומרים יישום(. טיפול ללא) וביקורת( כפול ביישום קייצי שמן ריסוס) המקובל הטיפול

 לכן, טבעיים באוייבים מינימלית בפגיעה גם נמדדת ההדברה תכשירי יעילות. 2015 חורף - בסתיו

 .במעבדה ההטפלה רמת וכן במטע המועילות המושיות אוכלוסיית נוכחות תיבדק מהתכנית כחלק
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 הניסוי מהלך

 

 חים"המג.  2015 בדצמבר ייעשה התכשירים יישום. קיט מהזן מנגו, גינוסר מטע :הניסוי אתר

 2.67 של גבוהה בספיקה ALBUZ דגם ATR קוניות פומיות עם מפוח בעזרת ירוססו והשמנים

 ומקבילה עצמאית טפטוף מערכת דרך בהגמעה יינתן' הקלאץ"(. כחולות דיזות)" דקה/ליטר

 . הקיימת ההשקיה למערכת

 :הדיגום ושיטת הניסוי מבנה

 . דונם 0.4כ היא חזרה כל, באקראי בלוקים בשיטת חזרות בארבע יבוצע טיפול כל

 ילקחו הדגימות. האמצעית השורה במרכז שונים עצים משלושה ענפונים שלושה ידגמו חזרה בכל

 כל. כנימה לנוכחות אקראיים עלים שלושה יבדקו ענפון מכל. בינוקולר תחת ויבדקו למעבדה

 . ירשמו ההטלה ורמת הפנולוגיות הדרגות

 החשודות וכנימות טפיליות צרעות של" טריים" גיחה חורי נוכחות פי על תיקבע ההטפלה רמת

 ענפון יוכנס טיפול מכל. הכנימות של הדגרה י"ע יבדק הטפלה פוטנציאל, בנוסף. כמוטפלות

 ירשמו לשבוע אחת. פנולוגיים שלבים פי על ירשם הענפון על הכנימות מספר". הגחה קופסת"ל

 מפרוטוקול חלק היא בקופסה הצרעות גידול שיטת. ההטפלה אחוז ויחושב המגיחות הצרעות

 . המטעים חוות במעבדת שפותח צרעות גידול

 משלושה ענפונים 30 הפיכת ידי על הדרגות בכל מושיות נוכחות תיבדק -הטורפים כמות לקביעת

 ישלח מהמושיות מדגם(. לטיפול ענפונים 120) בלוק בכל האמצעית השורה במרכז שונים עצים

 .המין לרמת להגדרה
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 4תכנית מס' 

 .במנגו תריפסים נזקי להקטנת ממשק פיתוח שם התכנית:

 יקיר-דר' דוד בן חוקר אחראי:

 , מיכאל חן, מיקי נוי, קליף להב.ארד-סופר כרמית, ד"ר רקפת שרון, קרבליוד"ר ג'ורג' שותפים: 

 12.2017עד  1.2015 -נמשכת: מתכנית 

 רקע

  המנגו מתריפס ובסתיו הקיץ בסוף המנגו של הצעיר הצימוח נפגע, הכינרת סביב, האחרונות בשנים

(Scirtothrips mangiferae )הקיקיון ומתריפס ((Scirtothrips dorsalis .רמת את יפחית זה שנזק צפוי 
 של והפיזור הדינאמיקה את למדנו 2015בשנת . לכך מובהקות עדויות נמצאו לא כה עד אך ואיכותו הפרי

 אמצע עד יולי מאמצע הכינרת סביב שונים אפיונים בעלי מנגו מטעי בארבע נערך המחקר .התריפסים
 בתחילת. באוקטובר לשיאה והגיעה לספטמבר מאוגוסט עלתה התריפסים אוכלוסיית. 2015 נובמבר
 רמת על שהשפיעו העיקריים שהגורמים נראה. התריפסים ברמת משמעותית ירידה חלה נובמבר

 לא ובתוכן החלקות בהיקף התריפסים פיזור. והטמפרטורה צמיחה קודקודי זמינות היתה התריפסים
 נמצאו לא העמוד מלכודות על הלכידה בכיוון גם. ברורות מגמות לזהות היה ניתן לא אך אחיד היה

 תנודות אחרי אמין מעקב אפשרו העצים בין שהוצבו הצהובות הדבק מלכודות .מובהקות מגמות
 הוא אלה במלכודות ניטור על המתבסס להדברה ראשוני פעולה סף .המנגו במטעי התריפסים אוכלוסיית

 ובהשפעת, הצמיחה לקודקודי לנזק הניטור ממצאי בין הקשר מציאתל. ליום למלכודת תריפסים 15-כ
 בעונה צמיחה קודקודי ניזוקו שבהם בעצים והפרי הפריחה התפתחות אחרי מעקביערך  היבול על הנזק
 . הבאה

 מטרות המחקר:

 .הצמיחה בקודקודי מהפגיעה שנגרם המסחרי הנזק הערכת.   1
 .מנגו במטעי תריפסים של הפנולוגיה לימוד.   2
 .המנגו גידול באזור התריפס של השנתית הדינאמיקה לימוד.   3
 

 תכנית הפעלת המחקר

  .2015בהן עבדנו בשנת  סביב הכנרת, של מנגוחלקות  3-תבצע בהשנה י מחקרה

 .הצמיחה בקודקודי מהפגיעה שנגרם המסחרי הנזק הערכת .1

חלקות  2-עצים נגועים ב 10-לימוד הקשר בין רמת הנגיעות לנזק )הפחתת כמות ואיכות היבול( יבוצע ב
. במועד הפריחה והקטיף תעשה הערכת נזקים כמותית ואיכותית ליבול 2015באזור רביד שסומנו בשנת 

 )ברמת הענפונים וברמת העץ כולו(. הממצאים מבדיקות אלה ישמשו לחישוב סף הפעולה. 

 .לימוד הפנולוגיה של תריפסים במטעי מנגו .2

מ', שעליהם יהיו מלכודות דבק  1מלכודות עמוד בגובה  8רמת התריפסים ונדידתם יבחנו באמצעות 
 9צהובות, אשר יוצבו בשולי כל חלקת ניסוי. ניטור התריפסים בתוך כל חלקת ניסוי יעשה באמצעות 

מ' בין העצים. ניטור התריפסים יעשה ממאי עד  1.5 מלכודות דבק צהובות )אנכיות( שיוצבו בגובה
פנולוגי של המזיק באזור  רנובמבר למשך שבוע בכל חודש. הממצאים מדגימות הנ"ל יגובשו לתיאו

 הניסוי. 

  .המנגו גידול באזור התריפס של השנתית הדינאמיקה לימוד. 3

לאורך כל השנה יילקחו דגימות של קודקודי צמיחה מעצי מנגו וגידולים סמוכים אחרים )כגון הדרים( 
שיבדקו במשפך ברלייזי לקביעת הרמה וההרכב של אוכלוסיית התריפסים. ממצאים אלה יסייעו להבנת 

הצימוח קופת גלי המחזור השנתי של התריפסים באזור ולזהות את מקורות האילוח של עצי המנגו בת
 . בסוף הקיץ ובסתיו
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 5תכנית מס' 

 השפעת ממשק הדישון על יבול מנגום התכנית: ש

מו"פ צפון;  –אבנר זילבר, עמוס נאור, מנשה לוי, יוני גל, מוטי פרס, ראובן דור  צוות המחקר:

 –צמח ניסיונות, שמואל אסולין, יובל כהן  –נורית בן הגיא, עידן אלינגולד שה"מ;  –מיקי נוי 

 מנהל המחקר החקלאי

 

בעיקר בעמקים הפנימיים והוא מגודל  בישראלהוא גידול ייצוא חשוב מנגו : רקע ותיאור הבעיה

על מנת להגיע ליבול ואיכות מיטביים של פירות יש להגדיר את תצרוכת יסודות . ובסובב כינרת

שיאפשרו קליטת המזון והמים על ידי העץ לאורך העונה ואת התנאים המיטביים בבית השורשים 

מידע זה אינו קיים ולכן אנו ם. מים ויסודות מזון על ידי הצמח בקצב הנדרש בשלבי הגידול השוני

של המחקר אנו בשלב ראשון . ן והברזל המוספיםהחנקכמות מציעים להתמקד תחילה בהשפעת 

במשך ארבע שנים בו תיבחן ההשפעה של ממשק ההשקיה  לבצע ניסוי ליזימטריםמציעים 

 לבחון את התובנות בניסוי שדה.מוצע על היבול ובשלב השני  בחנקן וברזלוהדישון 

 

 .2020, סיום משוער: דצמבר 2014: מאי מועד התחלת התכנית

 

)א( קביעת תצרוכת המים היומית והתקופתית של עצי מנגו מניבים; )ב( השפעת  :מטרות המחקר

הדישון החנקני על היבול ועל תופעת הסירוגיות; )ב( השפעת הגומלין בין חנקן ליסודות מזון 

 ( פיוח כלים לבקרה של מצב החנקן בצמחג) –אחרים כגון ברזל וזרחן על יבול ואיכות הפירות; ו 

 .)בדיקות עלים(

 

בו תיבחן ההשפעה של ממשקי  ,ניסוי ליזימטרים בצמח, עמק הירדןשלב א':   :תוכנית המחקר

 ליטר עם טוף. בניסוי 1000בנפח של הדשיה שונים על עצי מנגו מזן קיט שישתלו בתוך כלים 

טיפולים של כמות  3שישה טיפולים ) :. סה"ככמות החנקן והברזל המוספים תיבחן ההשפעה של

ליטר עם בפרליט יגודלו גם עצי  1000(. בנוסף לכלים בנפח של מנת הברזלפולים של טי 3חנקן + 

עם מערכות אוטומטיות לאיסוף  מנגו בתוך כלים שמולאו בקרקע מקומית ומוצבים על מאזניים

 8חזרות מכל זן, סה"כ  4) ומדידה של כמות הנקז. בניסוי ייבחנו עצים מהזן קיט ומהזן קנט 

התובנות שהושגו בניסוי  בחינת :)מהשנה הרביעית(ב' (. שלב כ"א מ"ק 5מיכלים בנפח של 

 ליזימטרים בניסוי שדה.

 

ומתנהל כיאות. העצים עדיין לא בשלב  2014המחקר החל באביב  תוצאות ביניים והמלצות: 

 הפוריות ולכן עדיין לא התחלנו בטיפולי הדישון.
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  6תכנית מס' 

  החנטים להעלאת היבול ב'קנט'שם התוכנית: הפחתת נשירת 

 החוקר האחראי: אדולפו לוין, ורד יריחימוביץ

שירת חנטים מאסיבית, המתרחשת לאורך כל שלבי התפתחות הפרי, נחשבת לאחד הגורמים נ

ההנחה עליה מתבסס הניסוי היא שהפחתת הנשירה של העיקריים המשפיעים על הפוריות במנגו. 

לעץ מבלי לפגוע בגודל הפרי. ייערך ניסוי אחד בזן 'קנט'  הפירותהחנטים תביא להעלאת מספר 

 טריפטופאן של יםהמיטבי היישום ומועד הריכוז)מטע ברמות( בו ייבחנו טיפולים שונים לקביעת 

, שנת המחקר השניה, נתמקד 2015מיתון נשירת החנטים. בעונת ל ושיביא)פרקורסר של אוקסין( 

מספר פעמים מחודש אחרי שיא פריחה ועד חודשיים ממנה,  בטיפולים בהם ירוסס טריפטופאן

 אחרי שמצאנו שיפור בהישרדות החנטים לאחר טיפול בודד בטריפטופן בעונת המחקר הראשונה.

 :%0.025הטיפולים בטריפטופאן+טריטון 

 מועד ריסוס ריכוז טריפ' ח"מ צבע טיפול טיפול

1  100 
 ש' 4ריסוס יחיד ש.פ.+ 

2  200 

3  100 
 ש' 6ש.פ.+ ריסוס יחיד 

4  200 

5  100 
 ש' 8ש.פ. +ריסוס יחיד 

6  200 

 8ש.פ.+-ו 6, ש.פ.+4שלושה ריסוסים ש.פ+ 100  7

 6ש.פ.+-ו 4שני ריסוסים ש.פ.+ 100  8

 8ש.פ.+-ו 6שני ריסוסים ש.פ.+ 100  9

 קיטום תפרחות בסיום הפריחה   10

 - 0 לבן 11

 
 הבדיקות:

תפרחות אחידות מבחינת גודל  30שבועות( לסמן בכל עץ  4במועד הריסוס הראשון )ש.פ.+ .1

 התפרחת, מבנה התפרחת ומצב הפריחה שלה. 

לקבוע מספר חנטים לתפרחת אחת לחודש בכל העצים מהתבססות החנטים )התחלת מאי( ועד  .2

 לסיום הנשירה של החנטים )סמוך לקטיף(.

חנטים שנשרו מכל אחד מעצי הביקורת. במעבדה לקבוע לכל בכל מועד בדיקה לאסוף את כל ה .3

 אחד מהם האם יש בו זרע מפותח או שהפרי פרטנוקרפי. 

 קטיפים(. בכל קטיף מס פירות לעץ ומשקל כל פרי בנפרד.   3הקטיף סלקטיבי לפי הבשלה ) .4
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 7תכנית מס' 

 לטווח הארוך בזן שלי ע"י מועד הגיזום סרוגיותפחתת השיפור הפוריות והשם התכנית: 

 החוקר האחראי: אדולפו לוין ומיקי נוי

 

 מטרת הניסוי

 ארוך.-הפחתת הסרוגיות בזן שלי ושיפור הפוריות לטווח הבינוני

 היפותזת העבודה

הגיזום ו/או הקיטום של אחוז מסוים מהתפרחות בחנטה בעצים עם פוטנציאל יבול גבוה יעודד את 

 הצימוח הווגטטיבי בעצים אלו וישפר את היבול בעונה העוקבת. 

 טיפולים

 ביקורת .1

 גיזום ענפים )שיפור חדירת האור( .2

 (20%=  5-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .3

 (25%=  4-פרחת אחת מדילול או קיטום תפרחות )ת .4

 (33%=  3-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .5

 (50%=  2-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .6

 

 כל הטיפולים יבוצעו בתחילת החנטה.

 מבנה הניסוי

 חזרות לטיפול, עץ אחד לחזרה 10בלוקים באקראי, 

 מדידות וחישובים

 פריחה חוזרת בשנה העוקבת .1

 יבול לכל עץ בנפרדמספר פירות ומשקל  .2

 חישוב משקל הפרי הבודד )ממוצע לעץ( והתפלגות הגדלים בכל טיפול .3

 חישוב הערך הכלכלי של הטיפולים .4
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  8תכנית מס' 

 שם התכנית: טיפול ברקבונות עוקץ בפרי לאחר קטיף )באחסון(

 חוקר אחראי: נועם אלקן

 

חשפה בפנינו תופעה מדאיגה של ריבוי רקבונות עוקץ ונזקים  2014: עונת המנגו הצגת הבעיה

משמעותיים ביותר לאחר קטיף. בשנתיים האחרונות יש פחיתה של כמות רקבונות העוקץ אך עדיין קיים 

פחת של כחמישה אחוזים. זאת לאחר יישום של המלצות ישנות הכוללות טיפול במים חמים ובחומר 

חלקי מיליון(, במקומות מסוימים החלו ריסוסים בפריחה והחל קטיף עם  300טק בריכוז הדברה )ספור

חדשה' לסיודיפלודיה )בוטריוספרה( והפטרייה אלטרנריה הינן -עוקץ קצר. נראה כי פטריה 'ישנה

מחוללות המחלה העיקריות. אלטרנריה, בוטריוספרה ופטריות נוספות מאכלסות את עוקץ הפרי עוד 

ות כאנדופיטיות ואינן גורמות לסימפטומים נראים, בזמן הבשלת הפרי הפתוגנים האלה במטע וגדל

מתעוררים וגורמים לריקבון בעוקץ של פירות מנגו. על פי ממצאים מוקדמים נמצא כי רקמת העוקץ 

מכילה מגוון עשיר של מיקרואורגניזמים. ידוע כי חלק ממיקרואורגניזמים אלה אינו מזיק. פעולות או 

ולים לפני ולאחר הקטיף יכולים להשפיע על הרכב האוכלוסיה המיקרוביאלית ולהביא להפרת האיזון טיפ

 בהרכב המיקרואורגניזמים ולהקטין את שכיחות רקבונות העוקץ. 

 מציאת טיפולים להפחתת רקבונות העוקץ במנגו. מטרת המחקר:

 המחקרים השונים שיבוצעו השנה: 

ות בוטריוספרה במנגו, לצורך אפיון רמת האלימות של מחוללי הרקבון. . המשך ביצוע מבחן כוך לפטרי1

נבגים/מ"ל של תבדידי פטריה שונים, שכיחות ועוצמת רקבונות  106של  30µlפירות מנגו יאוכלסו עם  30

 העוקץ יכומתו, הפטריות יבודדו מרקבונות העוקץ ויאופיינו מחדש.

יכולות לחדור בזמן הפריחה. תוצאות ראשוניות הראו כי . פטריות פתוגניות הגורמות לרקבונות עוקץ 2

ניתן להפחית רקבונות עוקץ ע"י ארבעה ריסוסי 'סוויץ' בפריחה, ללא שאריות חומרי הדברה. לכן, השנה 

יבחן טיפול משולב של שני ריסוסי קימחון עם שני ריסוסים של: 'סוויץ' בהשוואה לחומרי הדברה אחרים 

עי 'קיט' ובהשוואה לפרי לא מרוסס. לאחר הקטיף הפרי יאוחסן ותבחן בזמן של שיא הפריחה במט

 הפחתת הרקבונות והרכב המיקרואורגניזמים בעוקץ הפרי.

. תוצאות ראשוניות הראו כי סקולר היה יותר אפקטיבי בעיכוב פטריות כלליות ופטריית הבוטריוספרה 3

גו 'קיט' יקטפו ויטבלו בקוטלי פטריות בפרט מספורטק )החומר הנמצא בשימוש כיום(. השנה פירות מנ

שונים: 'ספורטק חומצי' או 'סקולר מחומם' או חומרים נוספים(. חמישה ארגזים לטיפול, חומרת 

 מ"צ. 20מ"צ ותוספת של שבוע ב  12רקבונות העוקץ תיבדק לאחר אחסון של שלושה שבועות ב 

ישה ארגזים לכל טיפול(, כמות וסוג ס"מ( לעומת תלישה )חמ 0.5. קטיף פרי מנגו קיט עם עוקץ )4

 הרקבונות יאופיינו. 

 .16S. יבודדו חיידקים אנדופיטים שונים ויאופיינו בצורה מולקולרית על פי רצף 5

 גבי צלחות.-. תבחן פעילות חיידקים אנדופיטים נגד מחוללי המחלה של רקבונות העוקץ על6

( בפירות מנגו 'קיט'. לאחר לילה בטמפרטורת 7. תעשה טבילה בחמישה חיידקים מצטיינים )סעיף 7

 החדר הפירות יאולחו בפטרייה לסיודיפלודיה. עוצמת הרקבון יבחן לאורך עשרה ימים.

. ייבדק המיקרוביום )הרכב כלל אוכלוסיית החיידקים והפטריות( בצורה רחבה בפרי שלי אדום וירוק 8

. לאחר תוספת 3מ"צ( למשך שלושה שבועות,  5/  12. בתגובה לאחסון בטמפרטורות שונות )2קטיף, . ב1

 מ"צ.    20חיי מדף של שבוע ב 
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  9תכנית מס' 

 , ק"לקטיף מועד שינוי שם התוכנית:

 נבות גלפזהחוקר האחראי: 

 *תכנית בהקמה, יוגש דו"ח בהמשך

 

 

 

  10תכנית מס' 

 אלמגור, בנאי משק. במנגו השיווק עונת הרחבת לצורך מבוקרת פריחה השריית: התכנית שם

 שטרן רפי, גלפז נבות: החוקרים

-יולי בחודשים נקטף והפרי, המוקדם באביב פורח המנגו, הארץ בתנאי: הבעיה ותיאור רקע

 טרי פרי אין השנה שמרבית כך, יחסית קצרים המנגו של המדף וחיי האחסון זמן. ספטמבר

 פותחו, להתמיינות הנחוצה קרה ועונה מוגדרות עונות אין בהן, טרופיות בארצות. לשיווק

 צימוח מווסת באמצעות הצימוח עיכוב דרך המנגו עצי של ואחידה מבוקרת להפרחה פרוטוקולים

 פקע התפתחות או/ו התמיינות את המעודד, אשלגן בחנקת יותר מאוחר וריסוס, הצמאה או/ו

 בזן הארץ בתנאי מבוקרת פריחה להשריית טיפולים של מטריצה נבחנת זו בתכנית. הפריחה

 או בהגמעה צימוח מרסן יישום, העצים הצמאת, האביבית הפריחה קיטום באמצעות', קיט'

 סתווית פריחה לקבל במטרה(, ריכוזים שלושה) אשלגן בחנקת וריסוס(, ריכוזים שלושה) בריסוס

 . מוקדם אביב/המאוחר בחורף וקטיף

 .מבוקרת פריחה השריית באמצעות המנגו שיווק עונת הרחבת:  להשיג התכנית אמורה אותו היעד

. הוסרו והתפרחות, ההצמאה החלה. בהגמעה הצימוח מרסן יושם 2016 במרץ :2016-ל התכנית

 במטרה, אשלגן בחנקת ירוססו העצים וביוני, בריסוס הצמיחה מרסן יישום יתבצע אפריל בסוף

 .סתווית לפריחה אינדוקציה להשרות

 

 

 

 

 

  11תכנית מס' 

 שימוש במתזי ספיקות נמוכות למניעת נזקי קרה וחמסין שם התוכנית:

 החוקר האחראי: נבות גלפז

 *תכנית בהקמה, יוגש דו"ח בהמשך
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 זית

 

 

 'מנזנילו' למסיק מכני  הקטנת כוח ניתוק בזיתי מאכלשם התכנית: 

 גיורא בן ארי, אדולפו לויןחוקר אחראי: 

 

בענף הזית, ונעשה ניסיון להתאימו לשימוש במנערות גזע.  אחת הפעולות היקרות  הינה  המסיק 

השימוש במנערת מצריך יישום טיפולים כימיים טרם המסיק, לצורך החלשת עוקץ הפרי והעלאת 

 עוקץ החלשת שמאפשרים תכשירים שני נמצאו 2014. במהלך שיעור הפרי הניתק בניעור

 למיתון גרמה האתרל לתמיסת בוטירית חומצה או אסקורבית חומצה של תוספת. דיפרנציאלית

 ,2015-במסגרת הניסוי ב .בפרי הניתוק בכוח הירידה את והאיצה בעלה הניתוק בכוח הירידה

הללו שוב הן תכשירים ה ייבחנושיערך ברמת ענפונים בעצים מהזן מנזנילו )מטע גבעת יואב(, 

 וזרים.בטיפול יחיד והן בטיפולים ח
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 ליצ'י

 הגדלת פוריות הליצ'י: שם התכנית

 חוקר אחראי: רפי שטרן

 
לליצ'י הישראלי פוטנציאל כלכלי גבוה, בעיקר כגידול ייצוא, אך הוא איננו ממומש : מבוא ותיאור הבעיה

ובמהלך אחסונו. (. קשיים בטיפול בפרי לאחר הקטיף 1במלואו. שלוש סיבות עיקריות מעכבות את פריצתו: 
(. עונת שיווק קצרה בארץ ובחו"ל של זן 3(. פוריות לא מספיק גבוהה ויציבה של הזן המרכזי מאוריציוס. 2

 מרכזי אחד בלבד.
הנושא הראשון מטופל בשנים האחרונות בצורה אינטנסיבית, והחוקרים שעוסקים בו הגיעו לפרוטוקול 

יציוס לא עוסקים כבר למעלה מעשרים שנה, ולכן לא חלה עבודה סביר. בנושא השני של פוריות הזן מאור
של המאה הקודמת והביאו לפריצת דרך בהבנת  90-כל התקדמות מאז. עם זאת המחקרים שנעשו בשנות ה

תהליכי הגידול המבקרים את הפוריות נותנים פתח תקווה למחקרי המשך שיתרמו להגברת הפוריות. 
ם, חלה בשנים האחרונות התקדמות משמעותית, שמתבטאת בנושא השלישי, שעוסק בהרחבת סל הזני

בעיקר באינטרודוקציה של זני ליצ'י חדשים, המבשילים לפני או אחרי המאוריציוס, ואף בפיתוח של זנים 
 תוצרי השבחה מקומית שנעשו ע"י משה גורן ממרכז וולקני.

האפשרי, התמורה המתקבלת לדונם מאחר ויבולי הליצ'י של הזן מאוריציוס עדיין נמוכים מהפוטנציאל 
יולי, בהם יש במקביל שיווק מאסיבי -הקטיף מתרכז בחודשים יוני –אינה אטרקטיבית לנוטע. בנוסף 

המחיר שפודה הליצ'י בתקופה זו נמוך  –לאותן ארצות יעד באירופה ע"י סין ותאילנד בעיקר. לאור זאת 
 .משמעותית מהמחיר המתקבל בתקופת שיווק מאוחרת יותר

כדי לשפר את ביצועי המטע ולהעלות את רווחיות הנוטעים החלטנו להתרכז במחקר זה בשני הנושאים 
(. לימוד פוטנציאל הגידול המסחרי של 2(. שיפור פוריות הזן המרכזי מאוריציוס. 1האחרונים שהוזכרו: 

והן כזכרים מפרים נושאי פרי איכותי ובזמני הבשלה שונים מהמאוריציוס  –הזנים החדשים: הן כנקבות 
 (.2017למאוריציוס. הנושא השני יטופל בשלבים מאוחרים יותר של המחקר )

  – שיפור פוריות הזן מאוריציוסמטרת המחקר המרכזית: 
 מהלך המחקר ושיטות העבודה

 (BBבעזרת תוספת דבורי בומבוס ) ההאבקה. שיפור 1

בשלושה מטעי ליצ'י הנמצאים באזורי גידול  BB, הוכנסו כוורות M1, כשבוע לפני תחילת פריחת 2016במרץ 
( וכפר גלעדי שבגליל העליון 27/3/16(, לביא שבגליל התחתון )20/3/2016שונים: גינוסר שבעמק הירדן )

( בלבד. בכל טיפול HBמול חלקת ביקורת עם דבורי דבש ) BB(. בכל מטע נבחרה חלקת טיפול עם 27/3/16)
תפרחות דומות לעץ למעקב חנטה, גודל פרי ומספר פירות סופי.  10סומנו עצים אקראיים ועליהם  10נבחרו 

 על העצים. BB-ו HBבמהלך הפריחה מתבצעות תצפיות שונות על פעילות 
 ע"י הקדמת מועדי הפריחה של חלק מהעצים ההפריה. שיפור 2

לק מעצי בוצעו טיפולים רבים במטע גינוסר להקדמת הפריחה של ח 2016ועד מרץ  2015מאוקטובר 

מצטיינים בעצים שפריחתם  M2המאוריציוס במטרה להפגיש את פרחי הנקבה בעצים שלא טופלו עם פרחי 
הוקדמה, ובכך לשפר חנטה ויבול )תצפיות שנעשות במהלך הפריחה מעידות שלא הצלחנו להקדים את 

 הפריחה(.
 ע"י בחינת זנים מפרים שונים ההפריהשיפור . 3

  –א. בהאבקה טבעית 

( על פוריות הזן מאוריציוס. HL   ) Hong Long"וינשטיין" שבאלמגור נבחנת השפעת הזן המקדים  במטע

ולהיפך במטע "כהן" שבאלמגור. בכל אחד מעצי הניסוי סומנו  HLבמקביל נבחנת השפעת הזן סיוון על הזן 
תפרחות למעקב חנטה, פרי ויבול. שיעור החנטה והיבול נבדקים במרחקים הולכים וגדלים מהמפרה.  10

בקטיף ייבחנו הצאצאים שיתקבלו )זרעי הפירות( לקביעת ההורה המפרה והשפעתו על אחוז החנטה וגודל 
 הפרי. 

 – ב. בהאבקה ידנית

, HLמצטיינת ממפרים שונים )סיוון,  M2במטע המאוריציוס בגינוסר מתבצעות האבקות ידניות עם אבקת 

וההאבקה  M1( לעומת האבקה עצמית. התפרחות כויסו בשלב הפריחה הזכרית No-May-Cheeקאימנה, 
 פי.(. ייבדקו אחוזי החנטה, גודל הפרי והיבול הסו5-10/4/16תתבצע במהלך הפריחה הנקבית )


