
יבול  טיפולים אגרוטכניים על השפעת 
פייחתבדגש על , התמרים ואיכות הפרי

שמעון פיבוניה: מאת

ערבה תיכונה וצפונית תמרפ "מו -סבטלנה גוגיו , דפנה הררי, טוביה סטרייקר, רוט יוקי: שותפים 

מושב עידן -מוטי ארנון 

עין חצבה -ניב בן יעקב 

מושב צופר - סבלדייפרח   

מושב עין יהב -אמיר אורן   

נאות הכיכר -תום דותן 



פ ערבה ניסויים רבים ללימוד נושא "בחמש השנים האחרונות ערכנו במו
.אספרגילוסי "הפייחת בפרי הנגרמת ע

.פ"בעין חצבה ובמו, רב הניסויים נערכו במטעים בעידן

.צופר ונאות הכיכר, בשנתיים האחרונות בוצעו ניסויים גם בעין יהב



:מבין הנושאים שנלמדו

.מועד ההדבקה בגורם המחלה והקשר בין רמת ההדבקה ומופע המחלה בפרי

.בפרי כתלות בשלב התפתחות הפרי הפייחתמועד התפתחות 

בשלוש העונות האחרונות התמקדנו בלימוד ההשפעה של גורמים אגרוטכניים  
.שונים על התפתחות המחלה

ובחיפוש אחר דרכים להפחתת המחלה באמצעים אגרוטכניים ובאמצעות  
.  ריסוסים כימיים וביולוגיים





:  הדגרת פירות בתנאי תא לח ובטמפרטורה גבוהה
הופיעה בפרי צהוב ולא הופיעה בפרי בו החל כבר תהליך ההבשלה הפייחת



:גורמים שנבחנה השפעתם על התפתחות פייחת
.במשך כל העונה 30%רמה מקובלת לעומת תוספת של . א –: רמת ההשקיה

.לעומת השקיה כמקובל 50%ו  25%הפחתת מנת ההשקיה בשלב הבוחל ל . ב

.הסרה כמקובל בערבה במהלך החורף לעומת הסרתם בשלב הלבשת השקים ביוני :מועד הסרת הכפות

)אופני דילול 7כ נבחנו "סה(דרכי דילול . נבחנו מספר עומסי יבול וכן עומס אחיד במס :אופן הדילול

צפיפויותנבחנו שקים שחורים ושקופים בשתי : השפעת צפיפות וצבע השקים על רמת הפייחת

.נבחן בנאות הכיכר בעונה האחרונה: שימוש באבקה מותשת

לא יוצג במסגרת ההרצאה: השפעת טיפולים כימיים וביולוגיים



:  ממצא חשוב מאוד שנמצא
. קיים קשר בין אחוז היבול בגדיד הראשון לרמת הפייחת

.וקשר בין רמת היבול לרמת הפייחת

.מקיבוץ נתוני עצים משישה ניסויים שונים שנערכו בשלושה ישובים שונים במשך שנתיים לפייחתבאיור מודגם הקשר בין משקל העץ 

.פולינומיג לעץ אין הבדל גדול בין מודל לינארי ללוגריתמי ואו "ק 200ל  100בערכים שבין . עצים 150 -כ נתוני כ"סה
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:2019תוצאות מעידן 
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פייחת משקל טיפולים השקיה 
170941.1%
11101714.9%
11401885.4%

1.3701001.3%
1.31101674.3%
1.31401833.9%

הסרת כפות הפחתת מים בבוחל 
1732.0%מאוחר 25%
1823.8%מוקדם25%
1703.8%מאוחר 50%
1863.5%מוקדם50%
1423.3%מאוחר 100%
1724.7%מוקדם100%

y = 0.0003x - 0.0196
R² = 0.63





:2020תוצאות מ 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

90110130150170190

ת 
ח

פיי
(%

)

)ג"ק(משקל פרי לעץ 

  משקל לעץ
השקיהדילולפייחת)ג"ק(

גבוה1274.47%25-16
גבוה1173.30%10-40
גבוהטבעת+  1101.85%10-40
גבוה1786.50%15-40
גבוה1132.49%6-40
גבוה1544.55%6-70
רגיל1395.15%25-16
רגיל1011.20%10-40
רגילטבעת+  1051.73%10-40
רגיל1726.18%15-40
רגיל1072.37%6-40
רגיל1504.33%6-70
מקסיקני1481.75%
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השקיהדילולמיקוםפייחת)ג"ק(משקל לעץ 
גבוה25-16עידן1274.47%
גבוה10-40עידן1173.30%

גבוהטבעת+  10-40עידן1101.85%
גבוה15-40עידן1786.50%
גבוה6-40עידן1132.49%
גבוה6-70עידן1544.55%
רגיל25-16עידן1395.15%
רגיל10-40עידן1011.20%

רגילטבעת+  10-40עידן1051.73%
רגיל15-40עידן1726.18%
רגיל6-40עידן1072.37%
רגיל6-70עידן1504.33%

השקיה בשלב הבוחלגיזום כפות
)25%(מופחתת מאוחרעידן1675.3%
)25%(מופחתת מוקדםעידן1502.8%
)100%(רגילה מאוחרעידן1544.6%
)100%(רגילה מוקדםעידן1663.8%

פונגיציד
שמרעין חצבה1996.7%
ביקורתעין חצבה1837.1%
.B.Sעין חצבה1635.8%
סיגנוםעין חצבה1954.1%

y = 0.0005x - 0.0366
R² = 0.81

y = 0.0006x - 0.045
R² = 0.90





נשירה מחושבתמשקל פריאחריםיבשצהובלחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשון)ג"ק(יבול עצים. מסדילול 
25-16813332.3%4.8%32.75%2.91%9.24%37.81%10.71%4.10%0.87%1.62%18.836%
6-40711029.0%2.4%23.6%0.6%9.7%45.8%13.49%5.69%0.69%0.77%17.915%
10-40810940.4%2.3%23.4%1.5%12.8%42.7%12.42%3.70%0.79%0.69%18.146%

610743.4%1.8%23.4%1.1%13.0%49.6%7.81%3.81%0.86%2.66%17.449%טבעת 10-40
15-40817520.8%6.3%32.8%1.6%6.0%40.7%11.63%3.73%1.39%1.39%18.844%
6-70815219.4%4.4%27.0%0.8%6.9%49.1%9.77%2.68%1.21%2.50%18.127%

214816.8%1.8%26.7%1.7%6.2%44.1%16.97%2.97%0.61%0.71%19.641%מקסיקני

משקל פריאחריםיבשצהובלחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשון)ג"ק(יבול עצים. מסהשקיה
100%2412930.5%3.5%26.1%1.9%9.2%45.9%10.7%3.7%1.0%1.3%18.2
130%2313331.3%3.9%28.7%1.1%9.5%42.1%12.0%4.0%0.8%1.6%18.5

אופן הדילול וצבע השקים, בחינת מנת ההשקיה לאורך כל העונה

2020עידן 

2021עידן  

משקל פריאחריםיבשצהובלחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשוןיבול לעץדילול
40 - 10            

10638.5%0.9%14.4%0.7%2.5%58.9%22.9%0.1%0.2%0.2%17.0שק שקוף
11434.7%0.8%18.8%0.8%3.5%53.3%20.9%1.7%0.4%0.5%17.3שק שחור

40 - 14        
13125.1%1.6%18.9%0.7%3.1%56.7%18.6%0.1%0.5%1.4%15.3שק שקוף

11931.5%1.5%16.9%1.4%5.3%50.4%24.9%0.1%0.5%0.5%15.9שק שחור

 20/5/21ב  –הדילול בוצע באיחור רב 



משקל פריאחריםיבשצהובפרי לחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשוןיבול לעץהשקיהגיזום כפות
25%16742%5.3%31%1.2%4.5%40%16%4.9%1.4%1.7%21.1מאוחר
100%15450%4.6%29%3.5%2.7%42%16%4.1%0.6%1.8%21.3מאוחר

         
25%15055%2.8%39%0.8%5.4%42%7%2.9%1.3%0.9%20.3מוקדם

100%16639%3.8%28%1.4%3.7%44%16%3.6%1.8%0.5%20.5מוקדם

2020עידן 

משקל פריאחריםיבשצהובפרי לחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשוןיבול לעץהשקיהגיזום כפות
1.4%33.1%0.0%0.0%41.0%23.2%0.2%0.8%1.7%18.7  25%מאוחר
1.6%26.2%0.0%0.5%44.6%26.7%0.0%0.4%1.6%18.4  50%מאוחר
3.8%19.4%0.0%0.0%55.5%19.9%0.4%1.0%3.8%18.3  100%מאוחר

         
1.3%18.8%0.0%1.4%48.6%30.7%0.2%0.2%0.1%20.0  25%מוקדם
2.7%28.7%0.0%0.2%42.4%26.3%0.0%0.1%2.2%19.0  50%מוקדם
2.1%24.0%0.0%0.2%34.3%38.8%0.0%0.2%2.3%18.1  100%מוקדם

2021עידן  

בחינת מועד הסרת הכפות והפחתת השקיה בפרי צהוב

משקל פריאחריםיבשצהובפרי לחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשוןיבול לעץהשקיהגיזום כפות
25%13927%1.5%16%0.4%1.5%49.1%32.6%0.1%0.2%0.3%19.9מוקדם
50%16027%2.4%24%0.7%0.5%45.7%27.1%0.2%0.2%1.9%19.6מוקדם
100%14639%2.2%18%0.8%0.4%38.8%39.9%0.3%0.4%1.9%18.8מוקדם

)18/10/21(גדיד שני 

סך הגדידים

סך הגדידים



2021נאות הכיכר 

הפחתת ההשקיה בצהוב וצבע השקים, השפעת שימוש באבקה מותשת

משקל פריאחריםיבשצהובפרי לחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוחאספרגילוסגדיד ראשוןיבול לעץטיפול
100%11536%2.1%19%1.1%0.1%30%46%1.3%0.6%1.8%19.1השקיה 
25%10542%1.5%23%1.2%0.9%35%38%0.1%0.4%1.0%19.9השקיה 
50%11136%1.1%16%0.6%0.6%41%38%0.1%2.6%0.9%19.2השקיה 

10434%3.1%20%0.9%0.1%34%44%0.2%0.2%1.4%21.1שק שקוף

70-129164%1.2%10%0.1%1.8%55%30%0.4%1.6%0.9%19.0מותשת 

70-813534%1.7%10%0.4%0.1%52%36%0.1%0.5%1.8%20.1מותשת 

טמפרטורת מקסימוםתאריך

שק שקוףשק שחור 
28/07/202140.943.0
29/07/202140.642.8
30/07/202140.442.5
31/07/202140.842.5
08/01/202142.244.0
08/02/202142.244.6
08/03/202142.644.9
08/04/202143.045.4
08/05/202143.445.8
08/06/202142.945.2
08/07/202143.846.3
08/08/202141.143.4
08/09/202140.843.0
08/10/202141.043.1

שקוף

שחור

30/07/21



:לסיכום
חודרת לפרי בהדרגה משלבים מוקדמים של תחילת   אספרגילוס הפטריה•

.חנטה והלאה

.עד לשלב של פרי גדול רב הפירות במטע נגועים בפטרייה•

בפרי   הפטריהשהיא התפתחות גופי הפרי והנבגים של  הפייחתלעומת זאת •
  האספרגילוס, ברב הפירות. מופיעה רק בחלק קטן מאוד מהפירות, התמר

.נשאר סמוי

פייחת שלא התפתחה עד לשלב זה אינה יכולה ) שלב הבוחל(עם ההבשלה •
.להתפתח עוד ולכן הפרי יישאר נקי מפייחת



:הגורמים המעודדים ואו מפחיתים פייחת -לסיכום 

יש קשר ישיר בין משקל היבול לעץ ורמת הפייחת לעץ -

.יש קשר הפוך בין אחוז הפרי בגדיד ראשון ורמת הפייחת-

יש קשר הפוך בין אחוז הפרי בגדיד ראשון ובין משקל היבול לעץ -

ככל שמשקל הפרי הכללי לעץ יגדל או ככל שיהיה באופן יחסי פחות יבול בגדיד    
.ראשון תעלה רמת הפייחת

בין  , מההבדלים הללו נובע עיקר השוני ברמת הפייחת בין מטעים באותו אזור
..........בין עצים בגילאים שונים, עונות

יותר ידות לכן עדיף להפחתת רמת הפייחת שיהיו  –יש קשר בין משקל הפרי לידה לבין רמת הפייחת 
.עם פחות פרי לידה

ג "ק 6ידות עם  25 -לעומת , ג לידה"ק 5ידות עם  30עדיף  -ג לעץ "ק 150לעומס יבול של : למשל
.לידה



:לסיכום הגורמים שנבחנו
:השקיה

.הפייחתאין הבדל ברמת  –השקיה ברמה גבוהה לאורך כל העונה לעומת השקיה רגילה •

.הייתה הפחתה ברמת הפייחת –הפחתת רמת ההשקיה בשלב פרי צהוב •
  

:מועד הסרת כפות

,הייתה הפחתה ברמת הפייחת –) במהלך החורף(הסרת כפות מוקדמת • 

.לעומת הסרת כפות בשלב הלבשת השקים    

:דילול האשכול

.אין הבדלים ברמת הפייחת  -כאשר מנרמלים את רמת המחלה למשקל הפרי לעץ , ברב המקרים• 



הגורמים השונים שאנו מפעילים במטרה להפחית פייחת עשויים להשפיע על 

:גורמי יבול ואיכות נוספים

,  על רמת פרי עסיסי, השלפוחעל , הראנו בטיפולים השונים השפעה על היבול

.......השפעה על דילוג שלב ועוד, על פחיתה בפרי לח



:המשך עבודה

אנו מחפשים אחר טיפולים אגרוטכניים וריסוסים שיביאו מחד ליבול גבוה ואיכותי 
:  ומאידך שיביאו להפחתה ברמת הפייחת

מועד הסרת  , מספר הידות שמשאירים לעץ, אופן הדילול: אמצעים אגרוטכניים

אבקה מותשת, שק לבן שלג להקדמת הבשלה, רמת השקיה בשלב הבוחל, כפות

ביוסטימולנטים, מווסתי צמיחה, כימיים וביולוגיים בפונגיצידיםשימוש : ריסוסים



תודה רבה


