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 תחום גד"ש וירקות 2016תכניות עבודה ריכוז 

 1תכנית מס' 

 ידידותיים באמצעים הפוזריום דיכוי פטריית י"ע ובשום בבצל הריזוגליפוס אקריות נזקי : הפחתתשם התכנית
 לסביבה

 הרפז.-שם החוקר: ליאורה שאלתיאל
 

נפוצה ה robini  Rizoglyphus  קעשום הגינה נפגעים באופן חמור ע"י אקרית הקרו בצל יבש: רקע ותיאור הבעיה

 .צמיחתו והתפתחותו עד למותווכך נפגעת  ,על האיברים התת קרקעיים של הצמחניזונה אקרית הבקרקעות ישראל. 

שנמצאו  ,ם והקרבמטיםיעיקר ההתמודדות עם אקרית הקרקע היא בעזרת חומרי הדברה מקבוצת הזרחנים האורגני

עמידות מהירה של התפתחות  לאדם ולסביבה; הגבוההר חסרונות: רעילותם מספ. להם כיחידים היעילים בהדברתה

, ולאחרונה חלק מחומרים אלו אסורים לשימוש. למעשה, מצטמצמים מאוד האמצעים העומדים לרשות כנגדם

 המגדלים להתמודדות עם מזיק זה. 

נמצא, שאקרית הקרקע  ותמתוצאות הקדמילפיכך קיים צורך במציאת דרכים חדשות להתמודדות עם האקרית.   

לצמחים הנגועים בפטריות מהסוג  הנחשבת כמזיק מפתח בגידולי שום ובצל הינה למעשה מזיק שניוני, הנמשכת

יש יכולת  ,שלסוגי קומפוסט שונים העשויים מפסולת חקלאית , ורק אז גורמת להם נזק. מחקר עדכני הראה,םופוזרי

אין צורך לנסות  קרקעכדי להתמודד עם אקרית הבש ,מובילים לרעיון לוממצאים א . סוגים שונים של פוזריוםלדכא 

ומהוות גורם משיכה  ,אלא צריך להתמודד עם הפטריות התוקפות את הצמחים בעזרת חומרי הדברה, ולפגוע בה ישירות

רה הפחתת נזקי אקרית הקרקע בבצל, תוך הפחתת השימוש בחומרי הדב . לפיכך, יעד המחקר הכללי הינולאקרית

 הרעילים לאדם ולסביבה, המיועדים לפגוע באקריות.

את המידבק של גורמי מחלה הגורמים לריקבון הבצל בשדות בעזרת לבדוק האם ניתן להפחית ( 1: )מטרות המחקר

 בשדות את הנזקים הנגרמים לבצל( לבחון האם ניתן להפחית 2השימוש בקומפוסט, ו/או בחיידקים הפוגעים בפטריות. )

 .כתחליף לחומרי הדברה ו/או חיידקים בעזרת שימוש בקומפוסט ,קרקעמאקרית ה

 .1/1/2015-31/12/2017 התכנית:מועד התחלת ומועד סיום 

התחלנו בהכנת הקומפוסט הייעודי לניסוי, במפעל הקומפוסט  2015: בינואר 2015מהלך המחקר ושיטות העבודה לשנת 

נערך מיפוי של  2015ה, והוא אמור להגיע לשדה בשל לחלוטין. במאי בשדה אליהו. זהו קומפוסט שהרכיב הצמחי בו גבו

ליטר(, והוצבו  1( ומכל אחת מהן נלקחה דגימת קרקע  )64השדה המיועד למחקר בעמק יזרעאל, נקבעו חלקות הניסוי )

גימות חלקות מרחבי השדה נלקחו ד 10-במשפכי ברליזי לשבוע לבדיקת כמות הריזוגליפוס באותה חלקה. בנוסף, מ

קרקע ונשלחו למעבדה בגילת, לזיהוי הפטריות בקרקע ע"י זריעת בצל בקרקע. כמו כן, הוטמנו בכל חלקות הניסוי 

 הבצל נזרע. 3.11.15-הקומפוסט הוצנע בשטח וב 8.10.15 -מלכודות שום, למציאת ריזוגליפוס ופוזריום. ב

ו בשטח נמצא פוזריום והוגדר, ובכל חלקות הניסוי הקומפוסט הבשיל והוצנע. בדוגמאות השום שהוטמנ :2015 תוצאות

 נמצא ריזוגליפוס ממינים שונים. השטח טופל בקוטל פטריות כימי, להדברת הפוזריום בחלקות הטיפול המתאימות.

שלשת התבדידים   -במעבדה של פרופ' מוצפי  יכולת קטילת הפוזריום שבודד מהשדה, בעזרת החיידקתוצאות בדיקת 

לגרם קרקע, יום לאחר הוספת נבגי  106תוספת חיידקים בריכוז לאחר   .רגישים, אך רגישותם הייתה שונההנבדקים היו 

הפטריה לקרקע כבול מעוקרת, נמצאה רמת אוכלוסיית הפטריה נמוכה יחסית לקרקע בה הוספו נבגי פטריה ללא 

 עשבים בעונה קודמת. נביטת הבצל בחלקה הייתה נמוכה, יתכן בגלל שימוש בקוטלי .תוספת החיידקים

 א. הכנה חוזרת של קומפוסט.: 2016תכנית 

 .זריעה מחודשת והצבת הניסוי לעונה נוספת. יתכן במיקום אחר )עמק החולה ?(ב.                     

         ג.  המשך ניסויי עציצים לפי תכנית המחקר.                   
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 2תכנית מס' 
 הכלכלי של כנימת עלה הדגניים בחיטה למניעת הפגיעה ביבול : מציאת סיפי הנזקשם התכנית

 הרפז.-שם החוקר: ליאורה שאלתיאל
 

: כנימות עלה הן מזיק חורפי ואביבי בחיטה, העשויות לגרום לנזק לצמחים וליבול. כנימות רקע ותיאור הבעיה

 ניזונות הכנימות. שונים צמח חלקי על באשכולות או כבודדות מופיעות אפור, או ירוק צבע עלה הדגניים בעלות

 הצמחים להחלשת גורמות כך עקב. השיבולים על עולות ובהמשך הצעיר, בצמח והקנה העלה מוהל ממציצת

 הדגניים עלה כנימות. בשדה התפשטותה ואופן האוכלוסייה בגודל תלויה הנזק מידת. הגרגרים והצטמקות

  (.השרצה) בתולין ורביית מינית ברבייה בארץ מתרבות

הטיפול  וכדאיות הנזק מידת, האוכלוסייה לרמת באשר ברורים פעולה ספי בתחילת המחקר, לא היו בידינו  

התחלנו במחקר למציאת סף הנזק של כנימת עלה  2014 -ב .בזנים השונים, וגם בעולם אין אחדות דעים בנושא

צמחי חיטה מזן בנימין, על  י איתןרשת בחוות הניסיונות באבנבתי  48 -נערך בהמחקר הדגן האירופית בחיטה. 

הרגיש לכנימה. במהלך המחקר נאספו כנימות משדות מסחריים מאולחים, נשלחו להגדרה ושימשו לאילוח 

מצאנו, שהנזק לכמות  2014-. מתוצאות המחקר בבשלבים פנולוגיים שוניםו במנהרות הניסוי, ברמות שונות

לות, ולא מוקדם יותר. לא מצאנו קשר בין כמות הכנימות היבול נגרם בעיקר בשלב עלה הדגל ובשלב ההשתב

לבין נזק שנוצר בשלבי הגידול השונים, וגם לא מצאנו קשר בין כמות הכנימות או מועד האילוח לבין איכות 

הגרגרים. אנו מעריכים שבמערכת הניסויית שלנו, עם עומדים נמוכים והשקיה בטפטוף, רמת הנגיעות לא היתה 

ום לנזקים משמעותיים. לכן, נותרנו עם שאלת סיפי הנזק המתאימים לשדה, ועל כן חזרנו על מספקת כדי לגר

  עם הדמיה טובה יותר לתנאי השטחים המסחריים.הניסוי בשנית, 

. במחקר ייקבע הקשר בין כנימת עלה הדגן בחיטהכלים לקבלת החלטות הדברה של  פיתוחהיא  מטרת המחקר

; ותנוסח המלצה קצירלבין הנזק שהוא גורם ב  הגידולהפנולוגיים השונים של בשלבים  בכנימהרמת הנגיעות 

 .  באשר לספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק בגידול

 1/1/2014-31/12/201 התכנית:מועד התחלת ומועד סיום 

בשדה  :  כאמור,  גם השנה הניסוי התבצע בחוות אבני איתן בבתי רשת, אך הפעם בנינו אותם2015תוצאות 

שלב עלה  -חיטה שנזרע בעומד המקובל בשדה, בהשקיה לפי הצורך בהמטרה. השנה אילחנו בשני מועדים בלבד

הגבוהה של שנה שעברה וכפליים ממנה וביקורת. הזריעה  -ובחרנו בשתי רמות אילוח  הדגל ושלב ההשתבלות

רמת הנגיעות בכנימות בבתי הרשת. . אחת לשבועיים נבדקה 5/6/15 -, והקציר התבצע ב9/12/2014 -התבצעה ב

  בקציר נשקל היבול בכל בית רשת ונשלח לבדיקת תכולת חלבון.

כלומר בתי הרשת לא היוו גורם מגביל או מועיל  -לא נמצאו הבדלים ביו הביקורת המכוסה לבין הביקורת בחוץ 

הוא שלב ההשתבלות ולא  מבחינת יבול החיטה. כמו בשנה שעברה, המועד המשמעותי ליצירת הנזק מן הכנימה

גם בשנת המחקר השנייה מצאנו, שהנזק לכמות  שלב עלה הדגל. באותו מועד, לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים.

היבול  נגרם בעיקר משלב ההשתבלות, ובשלב זה כמות הכנימות פחות חשובה. מנתוני המחקר הצלחנו לחשב 

לכל כנימה. בעזרת אינדקס זה ניתן לחשב את סף ל מהיבו 0.054%-את אינדקס הנזק, המראה  פחיתה של כ

 הנזק הכלכלי בתרחישים שונים, ולגזור ממנו את סף הפעולה כנגד המזיק.

במדדי האיכות, נראה שכנימות פוגעות בכמות החלבון בגרגירים, ושעיקר הפגיעה נוצרת בשלב ההשתבלות. לא 

 גרגירים.נראה שיש קשר בין כמות הכנימות לבין המשקל הנפחי של ה

על סמך מסקנות שתי שנות המחקר, נראה לנו שאין צורך להדביר כנימות עלה מסקנות והמלצות להמשך: 

 בחיטה בתחילת העונה אלא רק  משלב ההשתבלות, דבר שיאפשר התבססות של אויבים טבעיים.

 לאישוש התוצאות. ,יבוצע ניסוי נוסף במתכונת זהה 2016 -ב
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 3תכנית מס' 
 ו, תת נושא: פלחהניטור ומשמעות –גוון הביולוגי במערכות חקלאיות המשם התכנית: 

 הרפז.-שם החוקר: ליאורה שאלתיאל

 

ענף הפלחה בחקלאות הישראלית כולל שטח של כמיליון דונם, המעובד ברובו בחקלאות בעל. : רקע ותיאור הבעיה

 ולשמירה על ,יציבות ובנות קיימא חשיבות מכרעת לקיום מערכות אקולוגיותבאופן כללי, ישנה  ,לשימור קרקע

 ,הקרקע היא גם הבסיס לניצול מערכות אקולוגיות מורכבותפוריות  יצרנות אופטימלית של תוצרת חקלאית.

 מחקרים באקולוגיה של הקרקע מצביעים על חשיבות ומהווה שרות מערכת בסיסי, דומיננטי וחיוני לרווחת האדם.

 .הליכים אקולוגיים ויחסי הגומלין המתרחשים מעל ומתחת לפני הקרקעשל מארגי מזון מורכבים על ת השפעתם

בהן מארגי המזון הבריאים תורמים  ,יחסי גומלין אלו חשובים במיוחד במערכות מנוהלות, כגון מערכות חקלאיות

  .הפוגעים ברווחיות הגידולים ,וביניהם הפחתת השפעתם של מזיקים ועשבים רעים ,למגוון של שירותי מערכת

חריש הוא הממשק המקובל בגידולי שדה בישראל כאמצעי לאוורור הקרקע, לשחרור נוטריינטים, להתמודדות   

עשבים רעים. אך לחריש יש גם השפעות שליליות רבות על הקרקע, להקטנת השיבוש מעם פגעים בקרקע ובעיקר 

לאחרונה החלו במספר אזורים  ,ןוסחיפה של קרקע. לכ , פירוק מואץ של חומר אורגניכולל הידוק, הרס המבנה

 פליחה.  -בארץ לאמץ ממשק של אי

המגוון  פרמטרים פיזיקאליים של הקרקע ועל על ממשקי עיבוד הקרקע השוניםלבחון את השפעת הוא  יעד המחקר

המועילים בקרקע )הטורפים ואוכלי הזרעים( על  הרגליים–ולבחון את התרומה של פרוקי ,הביולוגי בקרקע

 . כמות היבולים ואיכותם -, ולבסוף גם על התוצאה החקלאיתשל עשבים רעים ומזיקיםהתבססותם 

להגדיר את השפעת הממשק החקלאי על הרכב ופונקציה של המיקרוביום הקרקעי )המגוון  (1: )מטרות המחקר 

תפקוד לכמת את השפעת ממשק עיבוד הקרקע על ההרכב, ה( 2. )מיקרוביאלית בקרקע(הפעילות ההמיקרוביאלי ו

-ולהעריך את השפעתם על מגוון פרוקי ,הרגליים שוכני/הולכי  קרקע-והמגוון הביולוגי של אוכלוסיית פרוקי

 ההרכבהכמות ולכמת את השפעת ממשק עיבוד הקרקע על ( 3)       הרגליים והעשבים המזיקים לגידול החקלאי.

 ועל היבולים כמותם ואיכותם. של עשבים רעים, שיופיעו בשדות פלחה תחת ממשקי העיבוד השונים,

 .1/1/2014-31/12/2017 מועד התחלת ומועד סיום התכנית:

שלושה בשדות של  ,עמק יזרעאל רמת כוכב שבצפוןתבצע באזור מהמחקר :  מהלך המחקר ושיטות העבודה

. 2012-2013שדות במיוחד לצורך הניסוי, החל מעונת  מאוחד ומולדת, שהקצו , עין חרודעין חרוד איחודמשקים: 

בניסוי קטנית. הגידולים ושנתי של חיטה לגרעינים, חיטה לתחמיץ -בשדות פלחה אלו קיים מחזור גידולים תלת

פליחה, -בממשק איו (Minimum tillage) החריש המופחת,  (Tillage)חריש ממשקממשקים: ב 3-מטופלים ב

 ,שוניםה העיבוד הקרקע בשדה תחת ממשקיתכונות  . בשטחים אלו אנו מנטרים את (No tillage) או ללא חריש

את המגוון וביוטית של פרופיל הקרקע )כימי ופיסיקאלי(, -את השונות המרחבית והעיתית של מאפייני הפאזה הא

את בנק הזרעים של העשבים הרעים המתפתחים בממשקי עיבוד . כמו כן אנו בודקים והפעילות המיקרוביאלית

 . וכמובן, נבדקת כמות היבולים ואיכותם.קרקע, המזיקים והמועילים-הולכי הרגליים-את מערך פרוקיו ,שונים

 דגימות של כל הפרמטרים הנבדקים.  2השנה עד כה נערכו 

בכל חלקות המחקר נמדדה ירידה של תכולת החומר האורגני בסיום עונת הגידול, למעט שטח הבור  :2015תוצאות  

כן וניתן ליחס זאת לטעות בדישון החנקני העודף בחלקת החריש ית .הנמצא סמוך לאתר חלקות הגידול במולדת

 שעודפיה זלגו לחלקת הבור. ,הסמוכה

 

 על פי תכנית המחקר.  משטרי העיבוד, 3-ב המשך הניטור, המעקב והדיגום:  2016תכנית 
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וש אדמה בעמק החולה על ידי שילוב של שימ-שם התכנית: מיגור נגע קשיון רולפסי באגוזי
 בזנים עמידים ותכשירי הדברה.

 מרי דפני ילין, רן חובבם החוקר: ש
 

 : מבוא

גידול אגוזי אדמה הינו רגיש מאוד למחלות קרקע, בעיקר מכיוון שתרמיליו מתפתחים מתחת 

לקרקע ונחשפים ישירות לפתוגנים המצויים בה. דוגמא בולטת לכך היא הפטרייה קשיון רולפסי 

Sclerotium rolfsiiשר שייכת למערכת ה, א- Bazidiomycota ומהווה פתוגן קשה של אגוזי ,

אדמה בקרקעות כבול ובקרקעות מינראליות בעמק החולה. הפטרייה תוקפת את השורש 

(, ריקבון השורש והתרמילים, white moldוהתרמילים תוך כדי יצירה של תפטיר "עובש לבן" )

ה ברמת הנזק בשדות עד לכדי איום על וקמילת הצמח. בשנים האחרונות אנו עדים להחרפ

רווחיות הגידול של אגוזי אדמה בעמק החולה ובאזורים נוספים. עיקר המאמץ הנוכחי 

בהתמודדות עם קשיון רולפסי הוא באמצעות בחינה ויישום של קוטלי פטריות שונים. אולם 

בעולם  ההתמודדות עם המחלה אינה יעילה כפי שניתן היה לצפות ביחס למקומות אחרים

בקרקעות קלות, כפי הנראה בשל תנועתם המוגבלת של התכשירים בקרקעות הכבדות של העמק. 

אסטרטגיה משולבת של חיטוי קרקע לפני הגידול, שימוש בזני אגוזי אדמה בעלי עמידות 

לפטרייה, ושימוש בתכשירי הדברה חדשים במהלך הגידול, עשויה להפחית את הנגיעות בקשיון 

 כך לשפר את יבול אגוזי האדמה באדמות עמק החולה. רולפסי וע"י 

( אנליזה גנטית של תכונת העמידות/סבילות על ידי שימוש בקווים מאוכלוסיית i) מטרת המחקר:

RIL שמקורה בהכלאה בין הזנים "חנוך" ו- ( ,"הררי"ii(  .ריבוי אוכלוסיות נוספות )iii בחינת )

ון רולפסי במעבדה על ידי בחינת הקשר פתוגן שיטה לסריקת עמידות של זני בוטנים לקשי

( בחינת עמידות התבדידים viפונדקאי, מדידת ביטוי אוקסלית וביטוי הגן בטא טובולין. )

 נים למספר תבדידים של קשיון רולפסי. יהמצטי
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 5תכנית מס' 

 רקעות עמק החולהאדמה בעלי גוון תרמיל בהיר בק-שם התכנית: פיתוח ומחקר גנטי של אגוזי

 ( וולקניאדמה )-גנטיקה והשבחה של אגוזי –רן חובב שם החוקר: ד"ר 

 מבוא     

האדמה הוא הצבע -אחד הפרמטרים העיקריים הקובעים את ערך המוצר ליצוא בקליפה של אגוזי

או הגוון של התרמיל. הגוון הרצוי הינו בהיר או "זהוב" שמאפשר להשיג בשוק פרמיה גבוהה 

האדמה לשיווק בקליפה התפתח באזור הנגב המערבי על אדמות חוליות שבהן -. ענף אגוזיבמיוחד

מתקבל הגוון הבהיר המועדף על הצרכנים. עם התפתחות הענף נעשה ניסיון להתרחב לקרקעות 

"כהות". המעבר לקרקעות אלו מביא לקבלה של גוון כהה לתרמילים וירידה במחירם. ולכן, 

בעלי תרמיל שפחות מושפע מהקרקע שעליו הם גדלים יביא למהפכה של  האדמה-פיתוח של אגוזי

 ממש בענף באמצעות הכנסה של אזורי גידול חדשים לייצוא בקליפה בפרמיה גבוהה. 

האדמה, -גנוטיפים של אגוזי 100 -בפרויקט קודם סרקנו את גוון התרמילים באוסף עולמי של כ

א הושפעו מהמעבר לקרקע הכבדה שלולנסיה" מטיפוס "ו נמצאו מספר גנוטיפים ייחודייםו

החומר הגנטי שנמצא מהווה . באותה רמת בהירות כמו בקרקע החולית כמעט נשארו מיוצביםו

מקור חדשני ומבטיח לטיפוח של זנים בעלי גוון יציב בקרקעות כבדות ולכן נערכו הכלאות בינו 

 לבין הזן חנוך. 

מטרה  הוב ויציב גם בגידול על קרקעות כבדות.היא לפתח אגא"ד בעלי תרמיל ז מטרת המחקר

הגנטי שבין תכונה זו  הקשרמהו ו צבע הקליפהתכונת ל הגנטי נוספת היא המשך לימוד הבסיס

למאפייני תרמיל אחרים. שילוב של הבנת הבסיס הגנטי שקובע את גוון התרמיל ביחד עם תכנית 

בקרקעות שונות, כולל כאלה שכיום אדמה בעלי גוון תרמיל רצוי -טיפוח יאפשר ליצור אגוזי

  נחשבות כפחות רווחיות לגידול לשיווק בקליפה. 

 : מהלך העבודה

 פעילות שנה

 למטרות טיפוח ומחקר גנטי, הכלאה מחזירה עם הזן חנוך F2גידול אוכלוסיית  2015

 , ניתוחי תאחיזה גנטית ותורשתיות, סלקציה של קווים ראשוניים לטיפוחF3גידול דור  2016

 , המשך סלקציותF4גידול משפחות דור  2017

 

תוצרי ההכלאה, הראה כי תכונת רמת  F2: ניתוח דור צמחי עיקרי התוצאות של השנה שעברה

כשלעצמה בקולורימטר( מושפעת באופן מובהק מרמת החספוס של התרמיל,  *Lהבהירות )ערך 

מבוקרת על ידי גן בודד. כמו כן נמצא כי לעיתים יש קשר בין הגוון הצהוב ורמת המילוי של 

התרמיל לתכונת הבהירות, וכי לעיתוי של העקירה יש גם חשיבות רבה, בעיקר מכיוון שהקווים 

 התורמים את תכונת הבהירות הם מאוד בכירים. בנוסף לאלו, נמצא גם כי לתכונת רמת הבהירות

 (. 0.8רמת תורשתיות במובן הרחב יחסית גבוהה )~

תוצאות אלו מחזקות את הייתכנות שניתן יהיה לטפח זנים חדשים דמויי חנוך עם גוון בהיר 

תכנית טיפוח לטווח הארוך מכיוון ששאר מאפייני התרמיל מצריך  בקרקעות כבדות. אולם, הדבר

 )גודל, צורה, יבול וכו'( עדיין מתפצלים. 
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. חנוך הוא בעל IGC99הזן המסחרי "חנוך" והקו  - הורים: נערכה הכלאה בין שני צמחיחומר 

לספיחה של רגיש ו (5)מתוך  2, הוא בעל רמת חספוס לעומת זאתויבול גבוה.  מבנה תרמיל גדול

מתוך  1יציב והתרמיל חלק ביותר )רמה  IGC99הקו התורם גוון התרמיל של . צבע בקרקע כבדה

  .נמוךויבול ם, זרעי 3-4מכיל ה ל תרמיל קטן(, אך הוא בע5

 .F3: המשך טיפוח וניתוח גנטי במבנה של משפחות ת השנה הנוכחיתומטר

  :2016תכנית  

 145 -על קרקע כבדה. ההורים יזרעו כביקורת. הצמחים יעקרו ב F3משפחות  50 -יזרעו כ .1

זואלית שבה נבחר יום מזריעה )הממוצע של שני ההורים(. הסלקציה הראשונית תהיה וי

פרטים עם תרמיל בהיר וחלק, וגם בעלי מאפייני תרמיל הכי דומים להורה חנוך. כל 

שקשורות תכונות התרמילים של צמחים אלה יאספו לשקית והם ייבחנו במעבדה. יבדקו 

המאפשר לקבוע  (Gardnerמחברת באופן ישיר לצבע: גוון קליפה )באמצעות קולורימטר )

, ציר ; *bירוק –, ציר אדום *a( וצבעו )*Lרמיל )מיוצג על ידי הערך את רמת בהירות הת

משקל תרמיל ממוצע, מספר  (. בנוסף, יבדקו מאפייני תרמיל אחרים כגוןכחול( –צהוב 

אחוז  ,, אורך התרמיל הממוצע, שיעור הזרעזרעים לתרמיל, מידת השינוץ של התרמיל

  ויבול תרמילים לצמח. מספר תרמילים לצמח, עובי הקליפה, ראש מצומק,

בעלי תרמיל חלק ביותר וגוון בהיר יעברו הכלאה מחזירה  F2 -בנוסף לעיל, שני פרטים שנמצאו ב

צמחים מכל קו יגודלו  5עם חנוך, על מנת לשפר את סיכויי הסלקציה של תרמיל דמויי חנוך. 

 .2016 15.6-15.7 -בעציצים בבית רשת במכון וולקני. הכלאות יתבצעו בין ה

 צמחים. 8מכל משפחה יגודלו  באקראי. F3 משפחות 120 -כיגודלו  בשביל המבחן הגנטי .2

תרמילים יאספו על בסיס צמח בודד וכל הבדיקות  יגודלו גם ההורים כביקורת.במקביל 

שייעשו למטרת הטיפוח יערכו גם על חומר מתפצל זה. רמת החספוס של התרמיל תיקבע 

פי התפלגות של רמת החספוס בכל משפחה ניתן יהיה על בסיס פרט בודד במשפחה. על 

(. למשל, מוצאה של משפחה שבה כל F2לקבוע מה היה הגנוטיפ של הדור הקודם )

, ומשפחה F2( הוא בהורה שהיה הומוזיגוט רצסיבי בדור 1הפרטים היו "חלקים" )רמה 

שוב  שמתפצלת לרמת החספוס מוצאה הוא מצמח הטרוזיגוט. על בסיס קביעה זו ננתח

בדיעבד אך הפעם ייבדק הקשר שבין הגנוטיפ של רמת החספוס  F2את הנתונים של דור 

(AA ,Aa ,aa .לבין התכונות האחרות ) 

( (*L*, a*, b, השפעת הגן העיקרי לרמת החספוס על הממוצעים של ערכי הבהירות F3לגבי דור 

 Xשפעת הגומלין גן עיקרי יקבע. השפעת הגנוטיפ של הגן העיקרי לרמת החספוס, הפוליגנים וה

מעורב. מבחני השונות  יפוליגנים תיבחן גם על תכונות תרמיל נוספות באמצעות מודל ליניאר

; שונות בין ממוצעים תיקבע ברמת מובהקות Tukey HSDיערכו במבחן  והשוואות הממוצעים

hאומדני תורשתיות ) .P>0.05של 
בו על ידי ( במובן הצר לכל אחת מהתכונות הכמותיות יחוש2

ממוצעי הצאצאים.  -או באמצעות רגרסיה הורים F3מרכיבי השונות שבין ובתוך משפחות 

קורלציות גנטיות בין תכונות יחושבו באמצעות אומדני מרכיבי השונות שבתוך משפחות. אנליזות 

 אלה יחזו את יעילות הסלקציה לגוון תרמיל דרך סלקציה לרמת החספוס.   
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 6תכנית מס' 
 עיטוי כימי לזרעים כנגד מחלת הנבילה המאוחרת בתירס: יתהתכנ שם

 ד"ר אופיר דגני: חוקרשם ה
 

( הינה מחלת תירס חמורה ביותר, Late wiltמחלת הנבילה המאוחרת ): ותאור הבעיה מבוא

שנה בגליל  30הגורמת להתייבשות זני תירס מתוק ומספוא לפני הקטיף. המחלה נפוצה מעל 

פטריית  -ן ובעמק יזרעאל ומתפשטת בהדרגה דרומה. גורם המחלה העליון, בבקעת בית שא

, שהתגלתה במצרים ומאז נפוצה לארצות נוספות. בעבר פתחנו Harpophora maydisהנאדית 

, המיושם ללימוד PCRמבחן לפתוגניות בנבטים והתאמנו מבחן מולקולארי מהיר מבוסס 

הוכיח שהפתוגן מתבסס גם בצמחים  הפתוגנזה ולאיתור דרכי הדברה. האיתור המולקולארי

עמידים וכי הזרעים שלהם מאפשרים להפיץ את המחלה. הפתוגן עמיד בקרקע במשך עשרות 

שנים וכיום אמצעי ההתמודדות היחיד כנגדו הוא שימוש בזנים עמידים המהווים תחליף לזן 

מני מחלה הופיעו ג'ובילי, שהינו רגיש במיוחד למחלה. יחד עם זאת לפטרייה קווים אלימים וסי

כיום חסרים נתוני יסוד על מהלך המחלה, על הישרדותה לאחרונה גם בזנים שנחשבו לעמידים. 

איתרנו רגישות של הפתוגן להורמונים הצמחיים קינטין  לאחרונהועל מבנה האוכלוסייה בארץ. 

י נגוע, , בשדה ניסוAzoxystrobinהתכשיר בהגמעה של ואוקסין ולמספר תכשירי הדברה. יישום 

יבוצע המתוכנן . המחקר , אך אינו כלכליעליה ביבולים 100% -עיכב את המחלה והביא ל

לשפר בזמן קצר את יכולתנו להתמודד עם מחלה שהולכת  ונועד במעבדה, בצמחי חממה ובשדה

 ומחמירה, מתפשטת לאזורי הארץ השונים ומהווה סיכון חמור לענף התירס.

 יעדים:  ארבעהם ידע וניסיון מצטבר ומציב המחקר המוצע רותמטרת המחקר: 

 - ובחממה בעציצים( in vitroבמערכת בתנאים מבוקרים )התמודדות עם המחלה  היעד הראשון

באמצעות  עיטוי כימי)בסס את המבחן לזרעים מעוטים נבהמשך לניסויים הראשונים המוצלחים, 

שתמש נגן בזרעים ובנבטים, ושל הפתו  DNAלאיתור qPCR -, תוך שילוב שיטת ה(פונגיצידים

אפשרויות מניעה נוספות, למשל באמצעות  בנוסף נבחן במבחן לסריקת חומרי הדברה נוספים.

המשמשת כמדביר ביולוגי, העשרת הקרקע  (Trichoderma asperellum)הפטרייה טריכודרמה 

 dimethylamine salt of -ריסוס נבטים בובמיקרוארגניזמים אחרים )תוספת קומפוסט לקרקע(, 

2,4-dichlorophenoxyacetic acid  תכשיר המחקה את ההשפעה של אוקסין(, שהוכח כיעיל(

 בצלחות תרבית. 

לאיתור הפתוגן  qPCR פיתוח שיטה מולקולארית כמותית ורגישה מבוססתהשלמת  – היעד השני

וגנזה בצמחי ללימוד הפת ,2016קיץ -בשדה נגוע, באביב זניםמבחן ויישומה בבזרעי יצוא/יבוא 

 תירס עמידים ורגישים. 

שרידות את משניים אפשריים, המאפשרים  הסריקה של פונדקאים השלמת – היעד השלישי

 qPCR -בהתבסס על ההצלחה הראשונית בכותנה, תוך שילוב שיטת ה, הפתוגן בשדות נגועים

   של הפטרייה בצמח.  DNAלאיתור

תוך  ,במיקוריזהים בתכשיר כימי ו/או בפטריית וטשדה בזרעים מע יניסוי ביצוע - היעד הרביעי

   של הפטרייה בצמח.  DNAלאיתור qPCR -שילוב שיטת ה
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 7תכנית מס' 
 שיפור האבקה והפרייה באבטיח 'מללי'  :שם התוכנית

 גל ספיר: החוקר האחראי
 

 :רקע ותיאור הבעיה

 יוצא פועל הינו לדונם ולהיב. לפיצוח גרעינים ייצור לצורך בישראל מגודל' מללי' מהזן אבטיח

 אלו מרכיבים אחד בכל תוספת. הבודד הגרעין משקלמו בפרי הגרעינים מספר ,הפירות ממספר

 גרגר של הפריה תוצר הינו הגרעין. החקלאי הכנסת הגדלת ומכך ביבול עלייה בחובה טומנת

 להעברת ורבווקט צורך יש ,ביתי-דו מין הינו והאבטיח מאחר. הנקבית והביצית הזכרי האבקה

 יעל' פרופ י"ע שנערכו קודמים במחקרים. הנקבי בפרח הצלקת אל הזכריים מהפרחים ההאבקה

 לא שלכאורה בשדות גם' מללי' אבטיח של העיקרי המאביק הינה הדבש דבורת כי נמצא ,מנדליק

 אינן' מללי' באבטיח כוורות להצבת ההמלצות. האבקה למטרת דבש דבורי כוורות םבה הוצבו

 שדות עלובכך מסתמכים ) כלל כוורות מציבים שאינם חקלאים קיימים, בפועל. הצורך די ותברור

 כוורת) מכך כפול ועד דונם 10 לכל כוורת בין הנעות ,שונות בצפיפויות המציבים ואחרים!( שכנים

 (. דונם 5 -ל

 -כן   מטרת עבודה זאת הינה לקבוע האם יש צורך בהצבת כוורות להאבקת אבטיח 'מללי', ואם

 מה הצפיפות האופטימלית. 

 .2015-2016: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

 :מהלך המחקר ושיטות עבודה

פרלימינרית בעיקרה. הדרך לקבוע את הצורך בהצבת דבורים תהיה עפ"י עבודה זאת הינה 

( 2האבקה בעודף למציאת מספר הזרעים המקסימלי לפרי.  –( האבקה ידנית 1הנקודות הבאות: 

( מציאת הקשר בין הצבת כוורות או 3מציאת הקשר בין מספר ביקורי הדבורים למספר הזרעים. 

 אי הצבה לפעילות דבורי הדבש.

 :תוצאות ביניים

 מספר הפירות לשתיל הינו קבוע(.  אין הבדל באחוז החנטה. ) – אחוז חנטה .1

 (. 12.5%פת )תוס 412 -ל 366 -בממוצע מספר הזרעים לפרי עלה מ - מספר זרעים לפרי .2

 בהאבקה הידנית קיימת הסטה של פירות מגודל קטן לגודל בינוני וגדול. - גודל הפרי .3

פרחים לא  100פרחים לעומת  100במשקל הזרעים שהתקבלו מהאבקת  - יבול זרעים .4
 תוספת ביבול הזרעים ליחידת שטח! 27%מואבקים, מתקבלת עלייה של 

לנית )הצבת כוורות( לבין חוות גד"ש בה לא לא נמצא הבדל במספר הביקורים ביו חלקת כ .5

הוצבו כוורות בחלקה )היו כוורות בחלקה שבכניסה לחווה(. ברב החלקות שבוקרו במהלך 

 חודשי הפריחה נצפתה פעילות דבורים ללא קשר להצבת כוורת. 

 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

בי אופן ספירת הדבורים, ביצוע גובשו במהלך השנה מתודות עבודה לשנים הבאות לג ,באופן כללי

חזרה על  תבוצע 2016-,  ב2015האבקות ידניות, אחוזי החנטה המתקבלים ועוד. לאור תוצאות 

ניסויי שנה נוכחית במספר גדול יותר של חלקות, בחינת תגבור כוורות והצבת כוורות בומבוס 

 לבחינת שיפור ההאבקה.
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 8תכנית מס' 
 תכשירים שונים לפני השתילה. שם התכנית: טבילת שננות שום ב

 חוקרים: שאול גרף, מישה כצנלסון 
 

שננות השום עלולות להיות מאולחות בגורמי מחלות ומזיקים כמו: : רקע ותיאור הבעיה

למשך  1%הטיפול המקובל הוא טבילת השננות בתמיסת נמקור בריכוז נמטודות, חיידקים ועוד. 

וצריך  ,ם, בעל רעילות גבוהה למשתמשיאורגניחמש דקות. נמקור שייך לקבוצת הזרחנים ה

  לטיפול בשננות לפני השתילה. למצוא חלופה ידידותית

 עם רעילות נמוכה.  ,: מציאת תכשיר מתאים לטבילת השננותמטרת המחקר

 1/10/2015-31/12/2016: מועד התחלה ומועד סיום המחקר 

עם נגיעות בנמטודות הגבעול  שננות שום שגדלו באבני איתן :מהלך המחקר ושיטות העבודה

של תכשירי  1-2%נטבלו לפני השתילה למשך חמש דקות בתמיסות שהכילו ריכוזים של 

טרויגו וורטימק, נמקור ומים לביקורת. לאחר הטבילה נשתלו השננות בחלקת ניסויים -אבמקטין

 נערך מעקב אחרי התפתחות הצמחים שגדלו מהשננות המטופלות. באבני איתן.

 
 

 9מס'  תכנית
 .2016פיתוח ממשק הגנת הצומח בגזר. מוקד מחקרים בחולה  -שם התכנית

 שאול גרף, שושי פלס. -חוקרים
 

שבחלקות גזר בדרום  הוצגו למשתתפים נתונים 2014 -בבסיכום מיזם הגזר  -רקע ותיאור הבעיה

בד"כ  )!(, ריסוסים 15הארץ מרססים עד  ואילו בצפון ,הארץ אין מרססים כלל נגד הפסילה

 הכוללת את ,הבהירות הקיימת בנושא הריסוסים להדברת הקימחון -מהאוויר. אם נוסיף את אי

ת ניסויים בהגנת ריכבע ואת הקושי ,תדירותם והרכב התכשירים ,שאלת תחילת הריסוסים 

על הצורך בביצוע ניסויים לפתרון הסוגיות של  נגיע להחלטה ,הצומח בגלל הריסוסים האוויריים

 .בגזר קמחון הדברת הפסילות והדברתריסוסים להפחתת ה

 11.16-5.16 -מועד התחלה ומועד סיום המחקר

שמושקית  ,דונמים 8המחקרים בחולה נזרעה חלקה בת  במוקד :מהלך המחקר ושיטות העבודה

 :וכוללים ,בעזרת קוונוע. הריסוסים נעשים בעזרת מרסס טרקטור

 ,מהצצת הגזר , החלועיים להדברת הפסילהריסוסים שב =" מודל שלוחות"ריסוס לפי  .1

 כחודשיים אחרי הזריעה.  - ולהדברת קמחון 

  .בעיקר קמחון ,ביקורת  מרוססת רק להדברת מחלות .2

 וריסוס תגובתי להופעת הקמחון.  ,ריסוסים להדברת הפסילה בסף מסוים .3

 חזרות.  5-ב ,מ"ר 270=15*180בחלקות בשטח של  כל טיפול נערך 

 הניסוי יילקחו שלושה מדגמים להערכת הנגיעות בצהבון הגזר. במהלך 

 בסוף הניסוי ישקלו מדגמים של גזר.
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 10תכנית מס' 

 . seed-lessשם התכנית: הדברה כימית של כנימת עש הטבק באבטיחי   
 שם החוקר: שאול גרף  
 

עברים ווסים המירוכנימות עש הטבק מהוות איום על גידול האבטיחים. הו -רקע ותיאור הבעיה

מהווים בעיה קשה בגידול.  ,והנזק שהן גורמות במציצתן ובטל דבש שהן מפרישות ,ע"י הכנימות

ולא מאפשר שימוש בתכשירים  ,הצורך בהתחשבות בדבורים לא מאפשר שימוש ברשתות אגריל

 הרעילים לדבורים.

 איכותיים.לאפשר גידול אבטיחים ע"מ  הטבק -עש-התמודדות עם כנימות :מטרת המחקר

 1.6-1.9.16: מועד התחלה ומועד סיום המחקר

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה

תיזרע חלקת אבטיח בתחילת הקיץ באבני איתן. תיבדק נוכחות הכנימה בגידול. ינוסו מספר 

 חומרים לבחינת יעילות הדברת הכנימה. 

 תכנית הטיפולים המפורטת בניסוי תסוכם לקראת זריעת האבטיח. 

 

 11מס' תכנית 
 : מיצוי חמרי מרפא מצמחי א"ישם התכנית
 : שאול גרף.שם החוקר

 

נדרש פיתוח פתרונות חדשים ברפואה  בשל התפתחות עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה,: רקע

יש התעניינות גדולה המודרנית. חומרי מרפא מצמחים ידועים ברפואה העממית מזה אלפי שנים. 

לים שיופקו מצמחי בר. מסריקה של אלפי צמחי בר, מוינו בכל העולם במציאת חמרי מרפא יעי

במהלך המחקר ייבחנו צמחים אלה  כמה עשרות שסומנו כבעלי פוטנציאל גבוה למטרה זו.

חוקרים ממכללת הדסה ומכון וולקני מובילים ויאותרו החומרים היכולים להביא תועלת רפואית. 

 פרויקט רחב זה.תחומית ל-קבוצת מחקר רב

 . איתור והפקת חומרי מרפא מצמחי בר א"י.1: המחקרכלליות של המטרות ה

 פיתוח פרוטוקול גידול חקלאי של צמחים אלה. . 2                                                   

 ים שיופקו מהצמחבחומרים רפואי לשימוש פיתוח פרוטוקול .  3                                                   

 הנ"ל.                                                        

 א.  זריעת הצמחים הנבחרים ולימוד קבלת חומר צמחי אחיד ורציף.   :תכנית המחקר

 במהלך המחקר.לאחר סינון ב.   בניית חלקות ריבוי לצמחים שייבחרו                            

 .   מיצוי החומרים בעלי הערך הרפואי מצמחים אלה במעבדה.ג                           

 ביצוע ניסויים לקביעת יעילות החומרים והדרך המיטבית לשימוש בהם.                        .  ד                           

  צמחי בר א"י ממאגר הנמצא בוולקני 8-6 -זריעת זרעים מ  :)במו"פ צפון(  2016תכנית עבודה 

 איתן.  גידול הצמחים בערוגות עד לקבלת גודל  בחלקה באבני                                                        

 העברת הצמחים למכון וולקני  –מרבי. לאחר תום הגידול                                                         

                                       למיצוי והמשך המחקר.                                                        

 


