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 גורמת לתמותת עצים בעיקר במטעי תפוח ודובדבן בצפון הארץ  קבון השורשים הלבןימחלת ר תקציר:

 ה שוכנת קרקע ירום נזקים למינים רבים אחרים. מחלה זו נגרמת על ידי פטרילג , אך עשויהבגליל ובגולן

Dematophora necatrix )וניתן להפחית את הנזקים על ידי שימוש בחיטוי סולרי ויבוש , )דמטופורה

 רגישיםהלגדל עליהן מינים הקרקע, אך לא ניתן לרפא לחלוטין קרקעות מאולחות, ולא ניתן לחזור ו

מטעים  בחלקותמצא כי המחלה נפוצה  ,2013 -בידינו שנערך על  ,נגיעותתפוצת הסקר  .למחלה

 זה הינה בחינתמחקר מטרת לא נראתה כפוגעת בעצי החורש. , אך נגיעות זו תיכוני-יםלחורש  ותהנושק

יחסית של גישות בחנו ר ,לצורך כךעל קרקעות נגועות בדמטופורה.  ןלתפוח ודובדבחלופיים ידולים ג

אלונים ואלות.  -מיני עצי חורש ו , וכןותפוחקיווי, שקד אפרסמון, גפן,  :ם שונים למחלת הדמטופורהגידולי

שונים בהם ם ובשטח חקלאי נגוע באופן טבעי בשני אזורים ירגישות הגידולים השונים נבחנה בעציצ

כי ה נראבמחקר זה אצבע הגליל. ב אשרמטולה צפון רמת הגולן, ובמסעדה אשר ב המחלה נפוצה:

 GF-677יתרון לכנת הגלעיניים נראה שים במידה זו או אחרת למחלה, ילמרות שכל הגידולים היו רג

כנות הגפנים שיעור התמותה בנפגעה רק בשנה הראשונה לגידול, והתפתחה יפה בהמשך. גם אשר 

ישות כנות האפרסמון היו רג. יתרון בולט לכנה זו או אחרתללא פחת בהדרגה לאחר השנה הראשונה, 

או לשימוש תרון לגידול הקיווי זו לא ראינו יבעבודה תפוח. כנות פחות למחלה באופן מובהק ביחס ל

יתרון  GF-677לגפן ולכנת הגלעיניים  לסיכום,. על קרקעות נגועותבאלה אטלנטית ככנה לפיסטוק חלבי 

בשנים שניטעו ל על פני גידולים אחרים בשטחים חקלאיים נגועים בפטריית הדמטופורה. חלקות מוד

 נקטרינהחלקות ושתי  ,SO4על כנה שיראז מזן על שטחים נגועים בדמטופורה, האחת גפן יין האחרונות 

בחלקה עם זאת, מתפתחות יפה ושתילים לא נפגעו כלל מהמחלה.  GF-677על כנת  אפרסקואחת 

נוספים , מה שמרמז על כך שגורמים הגידולהצלחה חלקית בלבד של  נראתה GF-677אחת של 

  מעורבים ברגישות הכנה למחלה. 

 

 Dematophora necatrix היהפטרי מחלת ריקבון השורשים הלבן נגרמת על ידי מבוא ותאור הבעיה:

Hartig   מינית של-האלשהיא הצורהRosellinia necatrix   :שייכת לתת מערכה((Ascomycotina .

ם מצהיבים ונושרים והעץ נובל ומת תוך זמן במחלה זו מתכסים השורשים בתפטיר לבן ונרקבים, העלי

משפחות שונות, ביניהם עצים  30 -מינים מ 170 -. המחלה תוקפת כיםתסמינהקצר מרגע הופעת 

בעצים  ., אבוקדו, מנגו, מקדמיהגפןנשירים )תפוח, אגס, שזיף ושקד(, זיתים, חלק מכנות הדר וכנות 

רשים הראשיים של העץ, העץ מתנוון במהירות צעירים תוקפת הפטרייה את צוואר השורש ואת השו

לעיתים קרובות כבר בעוד כל העלים והפרות נשארים תלויים עליו. עץ נגוע מקדים ללבלב באביב ומת 

או דובדבן ניתן לריפוי ויש לעקרו. מאחר ועד כה לא ידוע על כנות תפוח  אינובתחילת הקיץ. עץ שנפגע 

. בניסוי שנערך מאולחת בפטרייההניתן לגדל על קרקע חקלאית צורך לבחון מה עמידות לדמטופורה יש 
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מכוון על ידי יום בעציצים מאולחים באופן  24-56בפקולטה לחקלאות הראו כי כנות גפנים מתו לאחר 

 מאולחת באופן טבעיה מטע יום עד לתמותת עצי שקד(, אך לא נדבקו בקרקע 15)לעומת  החוקרים

(Sztejnberg, and Madar 1980)  אשר כפי הנראה מכילה רמת מדבק נמוכה יותר, וממשק השקיה

שנים מבלי להראות  6במשך בקרקע נגועה  שרדואפרסמון הצמחי  במחקר המשך הראו כישונה. 

מצא כי המחלה  ,ידינו. סקר נגיעות שנערך על (et al., 1983 Sztejnberg) סימפטומים של המחלה

וכן  בגולן ממקומות אחרים כגון במטולה ובכפרים הדרוזיםהובא  אדמת המטעחלק מ ןבה חלקותבנפוצה 

 Dafny) גוש חלב, סאסא, מתת, מנרה, מרגליות, ומרום גולןבלחורש ים תיכוני כגון  ותהנושק בחלקות

Yelin et al., 2018) .כגון אלות  למטעים לא ראינו תמותה של עצי חורשבסמיכות  השוכנים יםבחורש

אלה  ,רה כי גידולים אלו אינם רגישים למחלה. מבחינה חקלאיתמה שמעלה את ההשע ,ואלונים

מחדש לאחרונה נבחן גידול ה(, Picchioni et al., 1990) פיסטוק חלביככנה לאטלנטית יכולה לשמש 

קבוצתו של  .ת הכמהיןיתרומה לחקלאות כבית גידול אפשרי לפטריגם ליער אלונים יכולה להיות בגולן. 

מקומיים אלונים ממינים  אלו בחורשיגידול פטריות בשנים האחרונות בוחנת עופר דנאי ממו"פ צפון 

חלופיים בחינת גידולים  :הכללית מטרת המחקר. (Danay el al., 2017)בניהם אלון תולע ואלון תבור 

יחסית של גידולים שונים גישות בחנו ר לצורך כךעל קרקעות נגועות בדמטופורה.  ןלתפוח ודובדב

 אלונים ואלות.  –מיני עצי חורש ו ,ותפוחקיווי, שקד, אפרסמון, גפן,  :רהלמחלת הדמטופו

 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה: 

; כנות הגפנים הנקרהממשתלת ראש התקבלה  GF-677 כנה :משתלות מספרהצמחים התקבלו מ

כל  .באום אל פחםמחמיד ממשתלת הגפן ו, בזכרון יעקבזימנבודה מיקב ו און-ת דורוממשתלהתקבלו 

עצי כנות . שורשיוהיה על  בניסוי העציציםש איזבלהלזן הכנות היו מורכבות בזן קברנה סוביניון, פרט 

משתלת טסלר.  התקבלו. כנות התפוח לעצי פרי, כפר וויתקין  משתלת חסקלברג התקבלו האפרסמון

 משתלת קק"ל.  התקבלוהאלונים והאלות 

הועמד בחוות  הניסוי הראשון: םיפעמיסוי הועמד הני: של מינים וכנות בעציצים םבחינת רגישות

המכילים קרקע ליטר,  10בנפח של השתילים נשתלו בעציצים  סככת צל. , תחת2012בשנת  מתיתיהו

גר' של חיטה  40 הקרקע עם התבצע על ידי ערבוב האילוח. מקומית )נלקחה משטח בור באיזור מנרה(

הנגר נאסף קיה התבצעה במערכת טפטוף, כאשר ההש. Rn-Eתבדיד ב מותפחת שהודבקה בדמטופורה

הכנות לביקורת שימשו שתילים שלא הודבקו. . השכנותמטע חלקות הוחוטא על מנת למנוע אילוח ב

ואלון  )Quercus boissieriאלון תולע ) ;(Pistacia palaestinaאלה ארץ ישראלית ) :בחנושנ מיניםוה

בזן קברנה מזן ; גפנים 4-13 ותפוח כנת חשבי וטוס(; אפרסמון כנת לQuercus calliprinosמצוי )

, Mgt 101-14 ,1103 Paulsen ,140 Ruggeri ,3309C, Salt Creekכנות מורכבות על גבי ה סוביניון

SO4 ;במשך אחר הישרדות השתילים ההדבקה נערך מעקב  לאחר .(1)טבלה מס' איזבלה על שורשיה ו
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היתה טמפרטורה השני חדרי גידול נפרדים. ב 7/9/16 בתאריך והועמדנוספים  שני ניסיונותימים.  61

ההדבקה בתבדיד ליטרים.  2.5של הגפנים נשתלו בעציצים בנפח  ,אורשעות  16 ו מעלות 25של עה קבו

Rn-U מודבקים  על ידי הנחת כמה גרגירי חיטה, 21/10/16בתאריך ימים  44 אחרי התבצעה

 מ"ל 250עציצים בנפח של ב ונשתל GF-677שתילי  .בגומה לייד צוואר השורש של הצמחים בדמטופורה

על כנת אפרסמון שתילי ימים בלבד.  15תקופת איקלום קצרה יותר של  וולכן לפני הדבקה עבר ,בלבד

תקופת צורך ב, בשל ימים לאחר שתילה 57 וקבהודו ליטרים 10בנפח של בעציצים  ונשתל האנווירג'יני

שנבחנו  מיניםוההכנות לא הודבקו. לביקורת שימשו עציצים שהתאקלמות ארוכה יותר בחדרי הגידול. 

 117אחר הישרדות השתילים במשך לאחר ההדבקה נערך מעקב . 1מפורטים בטבלה מס'  בניסוי זה

שאחריה נעשתה , לח בתא יומיים של לאינקובציהמדגם של שורשים  נלקחשתילים שקמלו מבין ה .ימים

שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין שני הניסיונות מכיוון  .תפטיר הופעת תצפית ישירה ומיקרוסקופית של

 הללו נותחו התוצאות והוצגו יחדיו. 

 

 בשני איזוריםניסוי זה נערך של מינים וכנות שונות לקרקע מאולחת באופן טבעי.  םרגישותבחינת 

 R. necatrixמחולל המחלה  נמצאגולן. בקרקע בה צפון הובמסעדה ב, באצבע הגלילבמטולה במקביל, 

בחינת הבדלים ( iסמוכים זה לזה: ) ניסוייםשני  2013ביולי  הוצבו במטולהנשתלו מינים וכנות שונות. 

המורכבות כולן בזן קברנה סוביניון. הניסוי  ,כנות גפנים 9 -רגישות למחלת הדמטופורה בין כנות גפנים ב

. ועצי יער עצי הפריבחינת הבדלים בין ( ii. )םשתילי 5חזרות בבלוקים באקראי, בכל חזרה  6 -הועמד ב

 שקד, כנת היווארדעל כנת  ולוטוס, קיוויה , כנות אפרסמון וירג'יניאנחשביתפוח כנת  בניסוי זה נבחנו:

GF-677 ,.במתכונת של  2013במאי הניסוי הועמד  אלה אטלנטית וארץ ישראלית ואלון מצוי ותולע

. אחת ם לכל חזרהישתיל 4שתילים, פרט לשקד בו היו  5, בכל חזרה בלוקים באקראי בחמש חזרות

בוצע במשך  והמעקבההישרדות של כל צמח.  זמן וצוין משך ,לחודש נבחנו השתילים למידת חיוניותם

 ונערכה השוואה של משקל הגזם ,הגפנים שנתיים של-מוחים החדיהצנגזמו שלוש שנים, בכל שנה 

מורכב  ןעליהכנות גפנים חמש  2013במרץ  ונשתלבכפר מסעדה שבגולן  (iii). כמדד לעוצמת הצימוח

זן , תפוח היווארד, קיווי האנרג'ינייוות לוטוס , אפרסמון כנוGF-677הזן קברנה סוביניון, כנת השקד 

מרחקי על כנת חשבי. מבין עצי היער נשתלה אלה אטלנטית. ( Scarlet-spur)טיפוס  ינגסטארק

 הניסוייםחזרות. הגפנים בשני  5-בהניסוי הועמד במתכונת של בלוקים באקראי . מ' 0.5השתילה היו כל 

האחרונה נוסף, בשנת הניסוי נגזמו בתום כל שנה. בו ,חהישתרעות של הצימו למניעת ,הודלו אנכית

בשנה הראשונה לניסוי  .כל העצים החייםשל גובה מפני הקרקע הו הגזעונמדד קוטר  נבצרוהגפנים 

המספר הסופי של . בחלקות חיות ברבשל פעילות של  ,מהניסוייםנעקרו מספר שתילים בכל אחד 

התפתחות  :, ונלקחו המדדיםירה נבחן מצב השורשיםלאחר עקמצויין בתוצאות.  מכל סוגשתילים 

  .השורש, נוכחות תפטיר, ורקבונות
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 Student t, LSDם י( מבחן להשוואה בין ממוצעים נעשה על ידי מבחנים סטטיסטיi) ניתוח סטטיסטי:

p<0.05  וTukey kramer, HSD P<0.05( .ii ) לבחינת הבדלים בשיעור הצמחים המתים או החיים

 פא קריטית )על פי מספר ההשוואות(., לאחר תיקון ערך אלContingency analysisמבחן  נערך

 

 תוצאות: 

צמחי  כלניתן לראות כי  של מינים וכנות בעציצים המאולחים באופן מלאכותי. םבחינת רגישות

הראשון לא נפגעה כלל בניסוי  13-4שבי חכנת תפוח . סופונשארו חיוניים עד האפרסמון שנבחנו בניסוי 

מיני ולנטית טאלה א. Rn-E בהדבקות עם תבדיד 38.5%, אך נפגעה בשיעור של Rn-Uעם תבדידי 

נדבקה  Rn-Eבניסוי עם תבדיד  Salt Creekגפן  בשני התבדידים. כנת  ההדבקלאלון נמצאו רגישים ה

תוצאה זו התקבלה כפי הנראה בשל היות שתילים  .100%ב  Rn-U, ואילו עם תבדיד 20%ר של ובשיע

 GF-677כל שתילי כנת הגלעיניים  גפן האחרים שהתקבלו לאותו ניסוי.השתילי  ומתלעאלו חלשים 

 . (1)טבלה מס'  Rn-Uרק בהדבקות עם תבדיד  נפגעו כפי שנבחן

 

מספר החזרות  - n עציצים.אדמת אילוח מכוון של בחינת רגישותם של מינים וכנות לדמטופורה ב :1טבלה מס' 
 (. ’Student t) הבדלים מובהקים בין המיניםת נויבכל ניסוי, אותיות שונות מצי

  2012 2016 

מין / כנה גידול  n 
צמחים 

 חיוניים )%(
מספר ימים ממוצע 

 של חיוניות
n 

צמחים 
 חיוניים )%(

מספר ימים ממוצע 
 של חיוניות

 ABC 8 50 137.0 abc 53.5 50 6 ארץ ישראלית אלה

 C 10 40 125.2 cd 44.8 40 5 מצוי אלון

 
 BC 11 27 54.2 cd 45.0 20 5 תולע

 ורג'יניאנה אפרסמון
 

NA 
  

13 100 117.0 bcd 

 
 A 13 100 117.0 bcd 61.0 100 4 לוטוס

 3309C 5 80 54.8 AB גפן
    

 
101-14 Mgt. 5 80 57.6 AB 12 100 118.6 a 

 
SO4 5 60 56.6 AB 12 67 124.4 a 

 
Isabella 3 20 57.7 ABC 12 75 124.4 a 

 
Salt Creek 5 80 57.0 ABC 11 0 123.9 d 

 
1103 Paulsen 5 40 53.2 ABC 11 91 130.7 a 

 
140 Ruggeri 5 80 57.6 AB 13 85 124.8 a 

 GF-677 גלעיניים
 

NA 
  

12 0 91.4 e 

 A 13 62 105.5 ab 61.0 100 4 חשבי תפוח

 

)טבלה מס' ניתן לראות  מסעדהחלקות של הכפר באופן טבעי ב תהמאולח בקרקע מטעחלקת ניסוי ב

ללא השפעה של החזרה או יחסי גומלין בין  ,הצמחיםתמותת שיעור המינים בהבדל מובהק בין  (א' 2

 -ת אינטראקציה לחזרה. בבדיקבבין הכנות בתוך המינים ומובהקים הבדלים לא נמצאו . חזרה לכנה

וגפן הינם  GF-677על כנת שקד ניתן לראות כי בחלקת מסעדה, של איסוף נתונים שנים  6לאחר  ,2017

, שתילים חיים בממוצע בתום התקופה 86.4%ו  96.0%עם  ,פחות רגישים למחלהההגידולים 

 שתילים 53.3%ו  72.2% שרדונה ולוטוס אהכנות וירג'יניעל גבי האפרסמון  משתילי. בהתאמה

ת כל התקופה. שרדו אבלבד צמחים מה 12% כאשרתפוח הראה את הרגישות הרבה ביותר  .בהתאמה
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ברגישותם  ,באופן מובהקלא נבדלו ו ,בהתאמה 40%ו  38%היו אלה וקיווי של שתילי  תהשרידושיעור 

בשיעור לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הכנות או המינים  במטולה .תפוחביחס לתמותת שתילי למחלה 

 . ב'( 2)טבלה מס'  ולא שרדהתפוח  משתילי 30%אך  ,2015 -הניסוי בבתום הצמחים החיים והמתים 

חיים שהיו אחוז צמחים שמתו כל שנה מתוך סה"כ צמחים  - בחינת רגישות של גידולים שונים :2טבלה מס' 
, Contingency analysis)מבחן  מסומנים באותיות שונותבין המינים . הבדלים מובהקים שנהאותה תחילת ב

CA)מסמלת הבדלים מובהקים  .יוון שהועמדו כניסוי נפרד. במטולה לא נותחו הגפנים ביחד עם שאר המינים מכ *
 .ל.נ -לא נבדק ביחס לרגישות תפוח באותה החלקה.

 
 . מסעדהא

שתילים  סה"כ כנה/מין גידול  )%( צמחים שמתו כל שנה   CA חיים )%( 

   2017 2016 2015 2014 2013 שנקלטו  

 d 38.1 0 0 27.3 15.4 38.1 21 אטלנטית אלה

 *bc 72.2 0 0 13.3 6.3 11.1 18 ירג'יניאנהו אפרסמון 

 

 53.3 0 0 11.1 10 33.3 15 לוטוס

 *ab 86.4      125 כל הכנות גפן 

 d 40.0 0 16.7 20 6.3 36 25 היווארד קיווי 

 *GF-677 25 0 0 4 0 0 96.0 a שקד 

 de 12.0 0 0 50 14.3 72 25 חשבי  תפוח 

 
 מטולהב. 

תילים ש סה"כ כנה/מין גידול  )%( צמחים שמתו כל שנה   CA חיים )%( 

   2015 2014 2013 שנקלטו  

 a 78.8 11.1 5.3 17.4 52 א"י אלה

 

   3.8 3.7 6.9  אטלנטית

 a 86.5 8.3 0.0 4.0 51 מצוי אלון

 

   4.3 4.2 7.7  תולע

 a 88.0 0.0 6.3 5.9 42 וירג'יניאנה אפרסמון 

 

   0.0 12 0.0  לוטוס

 ל.נ 84.1    233 הכנותכל  גפן 

 a 75.0 10.0 4.8 12.5 24 היווארד קיווי 

 GF-677 19 26.3 0.0 0.0 73.7 a כנת גלעיניים

 a 69.6 0.0 27.3 4.3 23 חשבי  תפוח 

 

המעידים על  גידול , נלקחו מדדיים הפתוחיםשטחבמהניסויים מבין הצמחים ששרדו עד תום כל אחד 

לכל גידול ואה בין מינים איננה מייצגת את "הצלחת הגידול" מכיוון שעל אף שהשוהתפתחות הצמחים. 

, יכולה השוואה זו לתת מדד טוב למידת התפתחות הצמחים השונים על רקע אופי וקצב צמיחה אחרים

 1.25ס"מ בממוצע וגובה של  17זע של קוטר גהגיעו ל עצי התפוח ,במטולה בניסוי .של מחלה בקרקע

על אף שלא נראו רגישים  לא הוציאו צימוחים חדשים, .(א' 3)טבלה מס'  הניסוי מ' בתום שנתיים מהצבת

ניתן לראות כי קוטר הגזע של  2015בתום יותר למחלה מעצים אחרים על פי זמן השרידות של הצמח, 

ממוצע בס"מ  58ו  69עם גם במטולה וגם במסעדה  באופן מובהק ביותרהגדול היה  GF-677כנת 

 3.5 גובה שלתה גבוהה מיתר המינים באופן מובהק עם מעל ליהי GF-677(. כנת א' 3בהתאמה )טבלה 
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כמות השורשים '(. ב-א' 3)טבלה  2017מטרים בממוצע במסעדה ב  4, ומעל 2015מ' בשתי החלקות ב 

משמעותית גם השפעה נמצאה הבריאים ללא סימני תפטיר הייתה שונה באופן מובהק בין הגידולים, אך 

הולכים ויורדים ככל שמתקדמים ואלה יותר סימני תפטיר  נראו בבלוק הצפוני ביותר. בלוקהלמיקום 

 נבחנו גם מדדים של הופעת תפטיר על שורשי הצמחים (2017) במסעדה. (תוצאות לא מוצגות) דרומה

כאשר ביחס לשאר המינים, על השורשים ראינו יותר תפטיר  ,הבריאים עצי האפרסמוןמבין . החיים

, מה שמעיד כפי הנראה על חוסר מחלה בנקודת '(ב 3)טבלה מס'  לא נראה כלל תפטירששרד  בתפוח

נמצאה השפעת גומלין בין למרות ש ,ביחס לגפןבאפרסמון היה יותר תפטיר באופן מובהק  .קרקע זו

יתרון מובהק לאפרסמון, נמצא שורשים בריאים עם מעט סימני תפטיר  מדד של ב ,חזרהבין הגידול ל

לגבי המצאות שורשים מפותחים  של המין הנבדקנמצאה השפעה כן תפוח. ה פני וגפן על שקד

 .בגפן 70% לעומתמהעצים היו בעלי שורשים מפותחים עם שורשונים  100% ,ושורשונים. בשקדים

 לבלוק,נמצאה השפעה לא נראתה השפעה למין ולכנה אך כן  ,קוטר בחלוקת השורשים לפי קטגוריות

ייתכן בשל חומרת  .ס"מ 2-5בעובי היה של שורשים  באופן מובהק יותר רבמספר  דרומיהבבלוק כאשר 

הבדלים מובהקים בין כפי שניתן לראות בסימני תפטיר על השורשים.  ,מחלה נמוכה יותר בשורה זאת

קרקע מבחינת עומק ותאחיזת בשל חוסר אחידות בהבלוקים בהתפתחות השורשים, יכולים להיווצר 

 מים.

ובסוף '( א) במטולה ובמסעדה 2015שונים בשטח נגוע באופן טבעי בסוף מדדי גידול של מינים : 3מס' טבלה 
השוואות  Contingency Analysisאותיות שונות מסמלות הבדל מובהק על ידי  – HSD. '(ב) במסעדה 2017

נלקחו מדדי הם מים מספר צמח N1 (.15 –בין שתי כנות כל פעם לאחר תיקון אלפא קריטית )מספר השוואות 
 קחו מדדי שורשים. נלהם ממספר צמחים  -  N2נוף.

 

 2015מסעדה  2015מטולה א. 

ק. גזע  N1 כנה/מין גידול

 "מ(מ)

קוטר  N2 גובה )ס"מ(

 שורש

N1  קוטר גזע

 "מ(מ)

גובה 

 )ס"מ(

      bc 221 bcd 16 24 bc 33 16 ארץ ישראלית אלה

 bc 160 cde 25 17 cde 11 23 bc 104 bc 32 25 לנטיתטא  

      b 227 b 22 18 cde 37 22 תולע אלון 

      cd 144 de 23 14 de 25 20 מצוי  

 b 167 bcde 15 29 ab 13 30 b 115 bc 41 15 וירג'יניאנה אפרסמון 

 b 193 bcd 21 23 bcd 9 27 bc 136 bc 37 21 לוטוס  

 bc 155 bcde 2 19 bcd 13 18 cd 69 c 30 18 היווארד קיווי

 GF-677 14 69 a 355 a 14 37 a 24 58 a 373 a שקד

  d 125 e 16 8.5 e 10 25 bc 84 c 17 16 חשבי תפוח

 

 
 
; 
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 2017ב. מסעדה 

קוטר גזע  N1 כנה/מין גידול

 "מ(מ)

גובה 

 )ס"מ(

N2  שורשים

 ללא תפטיר

)%( 

שורשים עם 

 מעט תפטיר

)%( 

שורשים מפותחים 

)%( 

 b 146.2 b 8 66.7 ab 88.9 ab 66.7 ab 40.9 9 אטלנטית אלה

 b 37.8 13 וירג'יניאנה אפרסמון 

 

172.3 b 

 

4 100.0 a 

 

100.0 a 

  

67.9 ab 

       100.0 7 206.9 41.0 8 לוטוס  

 b     108 46.3 b 88.0 a 70.4 b 27.7  כל הכנות  גפן

b     5 80.0 ab 80.0 ab 0.60 17.0 10 היווארד קיווי  ab 

 GF-677 24 140.6 a 424.2 a 24 75.0 ab 91.7 a 100.0 a שקד

  b 138.3 b 3 0.0 b 33.3 b 33.3 ab 33.5 3 חשבי תפוח
 

 כנות הגפנים. יצועי ין בבשיעור התמותה והשוואה בין 

. Salt Creekבכנה  22.2%, לבין Freedomנע בין אפס, בכנה  מתושבמסעדה ומטולה שיעור הגפנים 

 Paulsen 1103בית הכנות עיקר הפגיעה התרחשה בשנת המחקר הראשונה או השנייה, ורק בכנהבמר

במטולה נראתה תמותה בשנת המחקר השלישית והרביעית באחוזים בודדים.  SO4במסעדה ובכנה 

ששרדו כל שנה. במטולה נראתה השפעה  בין זני הגפן לא ניתן לראות הבדל מובהק  שני האתריםב

 .(4)טבלה מס' ק. חזקה של הבלו

 

תחילת אחוז צמחים שמתו כל שנה מתוך סה"כ צמחים חיים ב -: בחינת רגישות של כנות גפנים 4טבלה מס' 
 מספר השתילים בכל ניסוי.  – n. שנה זו

 
 מסעדה מטולה 

 כנות גפנים
n  

 חיים תמותה )%(
)%( 

n 
חיים   תמותה )%(

)%(  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2016 2017 

101-14 Mgt. 27 7.4 8 0 85.2 25 8 0 0 0 0 92 

110 Richter 28 25 4.8 0 71.4 25 20 0 0 0 0 80 

1103 
Paulsen 

28 21.4 0 0 78.6 25 8 0 4.3 4.5 0 84 

140 
Ruggeri 

27 7.4 0 0 92.6 25 8 4.3 0 0 0 88 

3309C 22 10.7 20 0 71.4  
      

Freedom 24 0 0 0 100.0  
      

Isabella 22 13.6 0 0 86.4  
      

Salt Creek 27 22.2 0 0 77.8  
      

SO4 28 10.7 8 4.3 78.6 25 4 4.2 4.3 0 0 88 
 

ופולסן  Mgt 101-14כנה במבין הצמחים שלא נפגעו מהמחלה הצמחים התפתחו יפה כאשר  ,במסעדה

לא בין הכנות השונות, . SO4ות ריכטר ו מובהק ביחס לכנ באופן גדולהיקף הגזע )על פי מדדי קוטר( 

ראינו כי  ,לאחר עקירהמבין הצמחים החיים, היבול. משקל באו הגזם משקל בנמצאו הבדלים מובהקים 

השורשים היו בריאים או הכילו מעט תפטיר. באף אחד מהצמחים לא נראו רקבונות רבים ונזקים 
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נראו עם  Paulsen 1103 על הכנה מורכבות גפניםיותר יחד עם זאת, הדמטופורה. פטריית כתוצאה מ

 בלוקמיקום הליש לציין כי גם . Ruggeri 140ו   .Mgt 101-14שורשים בריאים ללא תפטיר בייחס ל 

 הואמדד נוסף לחיוניות השורשים כנה. בין הל הבלוקלא הייתה אינטראקציה בין והייתה השפעה, 

מספר  Paulsen 1103הראה כי לכנה   "יםמספר הגפנים עם שורשים מפותחים ונוכחות שורשונ"

 .ב'( 5)טבלה מס'  שורשים מפותחים הנמוך ביותרה

קוטר גזע, מוצגים המדדים הבאים: שיעור הצמחים החיים בתום כל ניסוי, מבין הצמחים הבריאים  :5טבלה מס' 
בקוטר ם שנקלטו. = סה"כ שתיליn . 2017בחלקת מסעדה  האחרונה של הגידול, ומשקל בציר בשנה גזםמשקל 

במדדי שורשים אותיות שונות מסמלות הבדל (. LSD*** ,HSDאותיות שונות מסמלות הבדלים מובהקים ) -גזע 
השוואות בין שתי כנות כל פעם לאחר תיקון אלפא קריטית )מספר  Contingency Analysisמובהק על ידי 

 (.10 –השוואות 

  2015א. מטולה 
 *משקל גזם )ק"ג( *טר גזע )מ"מ(קו חיים )%(  n כנות גפנים

101-14 Mgt. 27 85.2 27.4 ab 2.4 abc 

110 Richter 28 71.4 29.0 ab 1.8 c 

1103 Paulsen 28 78.6 29.8 ab 2.6 abc 

140 Ruggeri 27 92.6 27.0 abc 1.8 c 

3309C 28 71.4 30.2 ab 3.4 a 

Freedom 24 100.0 23.2 c 2.2 bc 

Isabella 22 86.4 23.0 c 2.3 abc 

Salt Creek 27 77.8 30.9 a 3.1 ab 

SO4 28 78.6 26.1 bc 1.9 c 

 2017ב. מסעדה 
חיים  n כנות גפנים

 )%( 

 *קוטר

גזע 

 )מ"מ(

משקל 

גזם 

 )ק"ג(

משקל 

יבול 

 )גר'(

מס' גפנים עם 

שורשים ללא 

 **תפטיר

מס' גפנים עם 

שורשים מפותחים 

 **ושורשונים

101-14 Mgt. 23 92.0 31.8 a 1.3 794.6 15 a 20 ab 

110 Richter 20 80 23.8 b 0.6 857.9 8 ab 19 a 

1103 Paulsen 21 84.0 32.1 a 1.0 757.4 4 b 9 c 

140 Ruggeri 22 88.0 26.4 ab 0.9 1001.8 13 a 16 abc 

SO4 22 88.0 24.4 b 0.7 1084.1 12 ab 12 bc 

 

 דיון ומסקנות: 

י עצי פרי וחורש למחלת הדמטופורה, ל מחקר בו בחנו רגישות של מינזה אנו מציגים סיכום ש בדוח

המתאימים  GF-677 מבין עצי. ובגלילגולן בגידול למתאימים המינים בדגש על, ברמת הגולן ובמטולה

. לא נפגעו מפטריית הדמטופורה מהשתילים %96, עצי פרי גלעייניים כגון אפרסק ונקטרינהככנות 

לעצים הגדולים התפתחו  , שתילים אלה, ועל פי מדדי קוטר גזע וגובהבמסעדה במטע הנגוע באופן טבעי

לעומת הרב ביותר בשיעור התפתחו  שלא נפגעו, GF-677שתילי  ביותר בחלקת הניסוי. גם במטולה

הוחלפו מחקר זה, שהראה לראשונה כי ניתן לגדל כנה זו על קרקע נגועה, המינים האחרים. בעקבות 
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 םבשתיי. GF-677על כנה המורכבים אפרסק או  נקטרינהמטעי ב ,נגועיםסחריים ממטעי תפוח מספר 

והעצים מתפתחים  ,במשך שנתיים עציםשל תמותה כלל לא נראתה  ,מסחריותהחלקות המתוך שלוש 

תוצאות אלו מראות כי כנת בחלקה השלישית ישנם אזורים בהם נראתה תמותה של עצים. . כראוי

אך יש לנקוט צעדים , בדמטופורה וניתן לגדלה על שטח נגועחות מתפוח רגישה פ GF-677גלעיניים 

להתמודדות עם המחלה כגון חיטוי סולרי או שימוש בתכשירי הדברה )דפני ילין וחובריה משלימים 

2015 ,Sztejnberg et al., 1987 .)677 כנת האפרסק-GF  נמצאה רגישה למחלה בהדבקה מכוונת

אפרסק, ושקד אשר ראו כי מיני  ,ztejnberg and Madar S (1980)בעציצים בדומה לממצאים של

בעציצים  השנראת GF-677כנת כי רגישות לציין,  ןמענייצים. רגישים מאוד למחלת הדמטופורה בעצי

, אך טח חקלאי בנגיעות טבעית. חוסר מתאםבאילוח מכוון לא נמצאת בהתאמה לרגישות היחסית בש

 .שיעור גבוה בחלקת מסעדה, אך לא בניסוי העציציםבהתפוח אשר נפגעו שתילי ב נמצא גם ,בכיוון הפוך

 ,גורמים אחרים המשפיעים על התפתחות הצמחים והפטרייהבשל הסיבה להבדלים אלו עשויה להיות 

שערכנו במסגרת מחקר  ,כגון משטרי השקיה, נפח בית שורשים, סוג הקרקע וכ"ו. בניסוי עציצים נוסף

גיל השתילים היה צעיר יותר  בניסוי זהאבל  –עציצים תפוח בתה גבוה של , התקבל שיעור תמואחר

, שיעור גם בחלקת הניסוי במטולה(. 2017, 2015ונפח בית שורשים קטן מאוד )דפני ילין וחובריה 

בשיעור נמוך  והתפתח הצמחיםהפגיעה בשתילי התפוח לא היה גבוה באופן מובהק מיתר הגידולים, אך 

 מ'. 3-2.5מפתח צימוחים חדשים ומגיע לגובה ממוצע של בריא שתיל  הןב ,וש שניםמהמצופה לאחר של

כאשר שיעור התמותה ירד  ,מהשתילים %85בשיעור של כ והתפתחו שרדו בשטח החקלאי,  כנות הגפן

היה נמוך ביותר הסיבה לכך כפי הנראה  Freedom תנגפנים על כמעניין לציין שקוטר הגזע של . כל שנה

שיעור הצמחים ששרד  ,(. בנוסףKeller, 2015שהצימוח היחסי של כנה זו נמוך )ובדה נעוצה בע

 ראינו כי ככל ששיעור הצמחים החיים יותר גבוה. ביחס לכנות האחרות גבוה יותרזה היה  בשתילים אלו

F ratio = 8.54, 2R ,0.55 =כך קוטר הגזע נמוך יותר באופן מובהק )וכנראה כתוצאה מ צפיפותם עולה

P=0.0223 שכאשר מתו שתילים, קרובים יחסיתבשל מרחקי שתילה כנראה (. תוצאה זו התקבלה ,

הצמחים השכנים התפתחו יותר, וביצעו קומפנסציה על החסרים. מגמה זו לא נראתה בחלקת הניסוי 

תוצאות אלו נמצאות  Salt Creekקוטר הגזע הרב ביותר במטולה היה של הכנה  .2017במסעדה בתום 

בצימוח יחסי הגבוה ביותר מביים הכנות  תאשר הראה כי כנה זו מתאפיינ Keller 2015מה ל בהתא

  שנבחנו. 

Sztejnberg and Madar של  במאמרשהוצגו התוצאות המוצגות כאן נמצאות בהתאמה לתוצאות 

בשטח חקלאי נגוע באופן טבעי במשך שנתיים.  שהראה כי הגפנים על כנות שונות לא נפגעו, 1980

ansoori & DorostkarM (2008 הראו כי רוב השתילים שמקורם )זני בV. vinifera היברידים  םוזני

 Bidaneh'-ו  'Bidaneh Sephid Gazvin'שתילי  לעומת זאת,והוגדרו כרגישים.  ,ימים 150מתו תוך 

Ghermez Gazvin' גיעות נ הבה היית ,במושב מרגליותבחלקה לניסויים שערכנו במקביל  .נשארו חיים
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ן זמהיין גפן החלפה של המטע ל 2013בקיץ  בוצעה, MM2כנת  המורכבים על גבוהה של עצי דובדבן

שנים לאחר הנטיעה, החלקה בריאה, נותנת פרי, ולא  חמש ,כיום .SO4הכנה גבי על המורכב  ,זאשיר

את מחלת ם גבהם ניתן לראות   םגפני יין מגודלים בארץ באזוריכרמי נפגעה ולו גפן אחת מהמחלה. 

 .כתוצאה מהמחלה אך באף חלקת גפן לא נראתה תמותה ,(Dafny Yelin et al., 2008הדמטופורה )

 (ידע אישיזהבי, , תרצה לעונה קוב לדונם 50-250הנמוכה בכרם ) השקיהוהדבר נובע גם מהייתכן 

קוב  566-640ו  720-800של מנת מים גבוהה יותר  המקבלים ,השקיה של תפוח ודובדבן רלעומת משט

  .(2018לדונם לעונה בהתאמה )מוטי פרס וחובריו 

בחלקות השונות, כאשר בגולן שרד פחות ביחס  %65ו  %88בחלקות הניסוי שרד בשיעור של  אפרסמון

שנים  6שרדו עצי אפרסמון ( דווחו כי 1983) Sztejnberg and Madarלכנת השקד, אך דומה לגפנים. 

נמצא רגיש  קיווי תכולה גבוהה של פנולים בשורשים של מינים אלו.ב והסבירו זאתללא סמני מחלה, 

 לה בדומה לתפוח, ועל כן לא נראה כי יש יתרון לגידול זה בחלקות נגועות. חלמ

 עצי אלוןעל אף שבחורש הים תיכוני, הנמצא בסמיכות למטעים נגועים, לא ראינו סימנים של המחלה על 

והראו רגישות קלאי מושקה המאולח במחלה, נפגעו השתילים , כאשר שתלנו עצים אלו בשטח חואלה

למחלה באופן דומה לתפוח. תוצאות אלו מדגימות כי מינים אלו אינם עמידים למחלה, אך לא נפגעים 

המעשירים את בחורש מגוון צומח עשיר וחומר אורגני רב ( i: )החורש. הסיבות האפשריות לכך הןבתנאי 

בשטח החקלאי, בחודשי הקיץ, לקרקע  השקיה ולחותתוספת ( iiעילים. )מו הקרקע במיקרואורגניזמים

( התפתחות עמידות גנטית במיני העצים שגדלו על iii)מספקת תנאים מיטביים להתפתחות הפטרייה. 

מחקר הבוחן  .בחינת הסיבות האפשריות מצריכה מחקר נוסףקרקע המכילה את פטריית הדמטופורה. 

(, יוכל לחשוף Danay et al., 2016לי להעלאת איכות פטריות הכמהין )תוספת ההשקיה לחורש ככאת 

 רגישות למחלת הדמטופורה, בעצי חורש שלא נראתה בחורש טבעי שאינו מושקה.

 

 

  תודות חמות:

ליובל עבור לימודי תואר ראשון;  שערכו פרוייקט –שמעון אבטה מישה אלקין ותלמידי המחקר בתל חי ל
הטיפול בשטחי על וסולימאן פרחאת , לשלומי כפיר עזרה בהעמדת הניסויהעל בחוות מתיתיהו עוגני 

ממסעדה על העמדת חלקות  פאיז סאפדילמשפחת וינברג ממטולה, לאילן סבג ממרגליות, ולהניסוי;  
 .והכוונה בתכנון המחקרמדעי לדר' סטנלי פרימן על יעוץ הניסוי; 
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