
 

 Rosellinia necatrix)שם התוכנית: איתור כנות תפוח סבילות למחלת ריקבון השורשים הלבן )

 חוקרים:  מרי דפני ילין, יהודית מוי, אורלי מאייריס ושרוליק דורון.

אפרסק או נקטרינה על הכנה בהצלחה בחלקות תפוח נגועות בדמטופורה נמצא כי ניתן לגדל מבוא ותאור הבעיה: 

GF677,  יחד עם ביחס לתפוח גם אפרסמון וקיווי הראו רגישות נמוכה יותר למחלה ,ל כנות שונות. בנוסףעאו גפנים .

שנטוע של תפוח בחלקות נגועות עדין אינו אפשרי לאורך זמן, גם לאחר חיטוי השטח ושימוש בתכשירי הדברה.  ,זאת

קות מסחריות, באזורים בהם מתו עצים כתוצאה שנטעו בחלמסחריות תפוח במחקר זה אנו בוחנים את ביצועי כנות 

 ממחלת הדמטופורה. 

 2017-2019 מועד התחלה וסיום המחקר:

זן סנדאונר על גבי תפוח  טעו שתיליינ ,על קרקע מטע תפוח נגועה בדמטופורה ,במנרהמהלך המחקר ושיטות עבודה: 

 .13/5/18ס"מ בין עץ לעץ. תאריך השתילה  75 –. מרחקי הנטיעה PI80 ו ,MM104, חשבי, MM109  ,MM106 הכנות

שתילים לכנה, במתכונת של בלוקים באקראי. ביום השתילה הגמענו אוהיו בריכוז  3חזרות, כל חזרה  6הניסוי הועמד ב 

 . 30/5/18וב  29/4/18ות נוספות ב הגמע 2ליטר. במנרה ניתנו  2לליטר, בנפח של  סמ"ק 5של 

טרם השתילה חלקת הניסוי טופלה בחיטוי לידי. -בזן פינק 13/5/18תאריך שתילה  בסאסא,ניסוי במתכונת דומה הועמד 

 – 1שתיל מת,  – 0נבחנו השתילים לרמת חיוניותם.  20/9/18, ו 14/8/18, 24/7/18ב ניתנה הגמעה נוספת.  30/5סולרי. ב 

 החייםנמדד קוטר העצים  23/1/19ב עץ בריא וחיוני.  – 3עץ "שקוף" בעל עלים מעטים,  – 2עץ עם עלים מצהיבים,  

 ס"מ מעל ההרכבה.  5 ,באמצעות קליבר דיגיטלי

אחר חיוניות השתילים נעשה אחת מעקב השתילים התעוררו יפה, : פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה

וחישוב של אחוז השתילים  השתילים,מופיעים מס' השתילים בכל אחת מהקטגוריות חיוניות  1לחודש. בטבלה מס' 

 .  20/9/18בסאסא כל השתילים היו חיוניים ב  וחשבי שתיל אחד נפגע. 106. ניתן לראות כי בכנות מנרהבחלקת  המתים

 במנרה.  20/9/18חיוניות השתילים  ב : 1טבלה מס' 

 חיוניות 
 כנות          

 מתים % סה"כ 3 2 1 0

109   1 18 19 0.0 
104    21 21 0.0 
PI80  1 1 14 16 0.0 
 4.8 21 19 1  1 חשבי
106 1   17 18 5.9 

 

 

הינה כנה  PI80הן הכנות החזקות יותר עם היקף גזע הרחב ביותר. ואילו הכנה  104ו  109הכנות מראה כי  2טבלה מס' 

 מרסנת עם קוטר גזע ממוצע הנמוך ביותר, בדומה למה שמוכר במבחני כנות נוספים. 

 

 

 



 סאסא ומנרה. ת וחלקב 2019: קוטר השתילים כמדד לעוצמת הצימוח בכנות השונות כפי שנמדד בינואר 2טבלה מס' 

 מנרה סאסא 
 כנה
 SE HSD  ממוצע קוטר גזע SE HSD  ממוצע קוטר גזע 

109 25.72 ± 0.63 A 23.0 ± 0.73 A 

104 23.91 ± 1.08 AB 22.2 ± 0.94 A 

 AB 21.1 ± 0.73 AB 0.92 ± 23.43 חשבי

106 22.23 ± 0.73 B 18.7 ± 0.78 B 

PI80 15.18 ± 0.59 C 13.4 ± 0.54 C 

 

 סיכום ותוכניות להמשך: 

עם המחלה  היטב, נראה כי בשנה הראשונה השתילים שרדו יפה והתמודדו במועד הנטיעה הדברההבשל יישום תכשירי 

ייתכן כי הסיבה לחיוניות . נפגעלא במנרה, ובסאסא אף שתיל רבה לא נראתה תמותה  ,כצפוי .בשנת המחקר הראשונה

אנו מצפים שבשנת המחקר השנייה נראה גבוהה של השתילים בסאסא היא בשל החיטוי הסולרי שניתן קודם לכן. 

לעקוב אחר חיוניות  נמשיך 2019בשנת  חיטוי סולרי קודם לשתילה. בוצעלא שם בעיקר במנרה,  ,תמותה רבה יותר

 ובאופן התפתחות העצים. לבחון האם יש הבדלים בתמותה  על מנת ,החלקותשתי בהשתילים 

 

 סאסא ומנרה על הטיפול המסור בעצים. ילצוות מטע תודות:


