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 תקציר

חשיפת עקב כך ל ,רמת לנשירתםהמחלה פוגעת בעלים וגוקשה . באופן רגישים זית  בזני פוגעת טווסמחלת עין 

בעונה העוקבת. הדברת המחלה נעשית על העונה ויבול בובפריחה פוגעים ההענפונים והתייבשותם 
למרות הידע הרב הקיים על המחלה התפתחו בשנים האחרונות בארץ  .כימייםידי ריסוס חומרי הדברה 

מגיפות קשות שגרמו לנשירה מסיבית של עלים. הנגיעות הגבוהה נצפתה גם במטעים שרוססו עד 
היעד ארוך הטווח של המחקר ן ההדברה אינה ידועה. . הסיבה לכישלובמהלך השנה שמונה ריסוסים

פיתוח מערכת תומכת החלטה שתאפשר ליישם ממשק הדברה יעיל, ידידותי לסביבה, למניעת הוא 
המחקר נושאים בהם עסקנו בשנת ה .בישראל ולצמצום הנזק שהיא גורמת טווסהתפתחות מחלת עין 

בחינת . 2 של גורם המחלה בישראל; (והאפידמיולוגיההביולוגיה האטיולוגיה )חקר . 1: הראשונה היו
במהלך המחקר בוצעו ארבעה ניסויים  .היעילות של אמצעי הדברה וקביעת התזמון המיטבי ליישומם

בכרמי זית מהזן סורי שהיו נגועות בעין טווס בעונה הקודמת. בשלוש מהן המחלה התפתחה בעוצמה 
מחלה בחלקות ניסוי שלא רוססו בתכשירי הדברה גבוהה. במהלך העונה עקבנו אחר התפתחות ה

. בחלקות ניסוי אחרות יושמו התכשירים בסקיפר+נחושתןריסוסים  9 –ו  5ובחלקות ניסוי שרוססו 
הכימיים או תכשירים המשפעלים את המערכת החיסונית של העצים )קנון או סולי( פעם אחת או 

 תי הראשון.פעמיים, לפני או אחרי, ירידת הגשם החורפי המשמעו

מהממצאים שנאספו אנחנו מסיקים שבמהלך העונה ישנם שני גלי מחלה ושני אירועי הדבקה. גל 
תחילת החורף והעלים הנגועים הנכללים בו נדבקו בעונה -המחלה הראשון מתרחש בסוף הסתיו

ה הקודמת. במהלכו מתרחש אירוע ההדבקה הראשון. זה אירוע ההדבקה העיקרי בעונה ותסמיני המחל
גל  במהלךנראים על העלים שנידבקו בו בסוף החורף ובאביב, כעבור חודשיים עד ששה חודשים, 

המחלה השני. אירוע ההדבקה השני מתרחש בסוף גל המחלה השני, באביב. תסמיני המחלה בעלים 
שנידבקו באירוע ההדבקה השני נראים רק בעונה הבאה, כעבור שמונה עד עשרה חודשים. מאחר 

 Venturiaשקיים רק אירוע הדבקה אחד שתוצאותיו נראים עוד באותה העונה הרי שהפטרייה 
oleaginea  .הגורמת למחלת עין טווס מקיימת בישראל מחזור מחלה מונוציקלי 

הנגיעות בחלקות הניסוי בהם יושמו תכשירי ההדברה הכימיים  ,בהם התפתחה המחלה בכרמי הניסוי
הייתה נמוכה באופן משמעותי, ומובהק, מהנגיעות שהתפתחה בחלקות טיפול ההיקש. התברר 

ם התכשירים יושמו רק פעם אחת או פעמיים לא הייתה שיעילות ההדברה שהתקבלה בטיפולים בה
 .שונה במובהק מאילו שהתקבלו בטפולים בהם התכשירים הכימיים יושמו חמישה או תשעה פעמים

השפעה ביעילות באם הריסוסים יושמו לפני, או, אחרי הגשם החורפי הראשון. הריסוסים  נמצאהלא 
בגל המחלה הראשון )המידבק ההתחלי( אלא  לא השפיעו בצורה משמעותית על התפתחות המחלה

 .(על גל המחלה השני )הדבקות משניות

בהתבסס על הממצאים הצענו מודל לאטיולוגיה של מחלת עין טווס בישראל ועקרונות של גישה 
ליישם במהלך העונה שניים  ישלהדברה מיטבית, ידידותית לסביבה, לבקרת המחלה. על פי הגישה 

. בריסוס זה הריסוס הראשון יש לרסס את אוקטובר-בחודשים ספטמברבד. עד שלושה ריסוסים בל
ייושם תכשיר המשפעל את מערכת ההגנה הטבעית של העצים. להבנתנו ריסוס של תכשיר זה יפגע 

עלים שעברו את על תסמיני מחלה  תתפתחולהבחיוניות של המידבק מפני שהוא יקטין את הסבירות 
ייושם בין אירוע הגשם החורפי המשמעותי הראשון  הריסוס השניהקיץ כשהם נגועים בנגיעות סמויה. 

לאירוע הגשם החורפי העוקב. בריסוס זה יש ליישם תכשיר כימי ובעדיפות, תערובת של תכשיר סיסטמי 
ול את הנבגים שנוצרו עם תכשיר פרוטקטנטי )כמו נחושת(. לריסוס זה שתי מטרות. הראשונה, לקט

באירוע הגשם הראשון על העלים שעברו את הקיץ בנגיעות גלויה ולפגוע באינפקטיביות של המידבק 
ההתחלי. המטרה השנייה היא להגן על העלים הבריאים בפני ההדבקה שתתרחש באירועי הגשם 

קיץ, אחרי שכבר תחילת ה -ייושם באביב  הריסוס השלישיהעוקבים, ולמנוע את ההדבקות המשניות. 
שנראים בוגרים נוצרו עלים חדשים בקצות הענפונים. יש צורך ליישם ריסוס זה רק באם קיימים עלים 

עליהם תסמינים של עין טווס. בריסוס זה יש ליישם תכשיר כימי ובעדיפות, תערובת של תכשיר סיסטמי 
החדש שנוצר באביב בפני  עם תכשיר פרוטקטנטי )כמו נחושת(. מטרת הריסוס היא להגן על הצימוח

יש הדבקות חדשות כדי להפחית את כמות המידבק ההתחלי שתעבור כנגיעות סמויה לעונה הבאה. 
לבחון את הגישה המוצעת בניסויים מבוקרים באזורי גידול שונים בארץ לפני שמיישמים אותה בקנה 

 מידה רחב.
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  מבוא ותיאור הבעיה

 Spilocaea oleaginea לשעבר)Venturia oleaginea  הפטרייה ההמיביוטרופיתנגרמת על ידי בזית  טווסמחלת עין 
(Castagne) S. Hughes . ענפונים המחלה מתפתחת גם על יש דיווחים שבעיקר על העלים אך המחלה מופעים תסמיני

הילה צהובה נוצרת מופיעים כתמים עגולים חומים אפורים ובהמשך  יםהעליון של העל בצידםפירות. צעירים ועל 
ץ העובנגיעות גבוהה מצהיבים ונושרים הנגועים . העלים א(1)איור  ל נוצות טווסעשהעיגולים מאוד את  ההמזכיר

וביבול של פגיעה בפריחה  ונגרמת נחלש העץומתייבשים  מהענפים חלק. ב(1)איור  בשלכתנמצא נראה כאילו הוא 
נגועים הנשארים מחוברים לעץ. ההישרדות על עלים שנשרו הפטרייה שורדת משנה לשנה על עלים . עונה העוקבתה

 Olive)מאוסטרליה  אתר אינטרנטב(. Gonzales-Dominguez et al., 2017; Viruega et al., 2013נמוכה, אם בכלל )
Australia website ) מקור המהווים את  (ג1איור ) כתמים בצבע כסףנראים ייה שורדת על עלים עליהם רשהפטצוין

יה יפטרה נבגי .ניסויים לטענה זותימוכין הוצגו לא  . באתרבעונה העוקבת של המחלההעיקרי ההתחלי המידבק 
 ,.Viruega et al., 2011; 2013;Gonzales-Dominguez et al למרחקים קצרים ) גשם על ידי טיפות מי מופצים

נוכחות . מ"צ 2-27 הוא נביטההאפשרי לטווח וה מ"צ 15-18הן  ות לנביטת הנבגיםהטמפרטורות האופטימלי (.2017
תלוי ולהדבקה ומשך הרטיבות הנדרש לנביטת הנבגים ולהדבקה  יםלנביטת הנבג היא תנאימים חופשיים על העלים 

אם העלים רטובים  רקהדבקה משמעותית מתרחשת אופטימליות להדבקה : בטווח הטמפרטורות ההטמפרטורב
הדבקה מתרחשת רק מהאופטימום, שעות או יותר. כששוררות טמפרטורות גבוהות או נמוכות  18במשך  ברציפות

 ;Gonzales-Dominguez et al., 2017; Guechi and Girre, 1994יותר ) ואשעות  36אם העלים רטובים ברציפות 
Viruega et al., 2011) . הנבגים נפסקת וההדבקה נמנעת זמן קצר, נביטת לפרק במידה והעלים מתייבשים, ולו

(2011et al.,  Obanor .) :במספר מחקרים דווח על קשר הפוך בין גיל העלים למידת רגישותם להדבקה בגורם המחלה
uechi G; ., 2017et alDominguez -; Gonzales2011et al.,  Obanorעלים מבוגרים )מ עלים צעירים רגישים יותר

and Girre, 1994 .)עליםהמשתנה עם התבגרות השתגובת העלים קשורה לעובי הקוטיקולה  נמצאמחקרים אחרים ב 
(Ouerghiet al., 2016) .בסוף הסתיו  -בארץ ) בשנה צימוח של עלים חדשים מתרחש במועדים מוגדריםמאחר ו

הדבקה ועד למועד שעובר מרגע התרחשות ההזמן תחילת הקיץ(, אילו המועדים בהם מתרחשות ההדבקות. -ובאביב
ל ועות ועד מספר חודשים, כתלות בגיממספר שב ארוך ונמשך (הדגירהבו נראים על העלים תסמיני המחלה )תקופת 

 בנגיעות סמויה . טבילה של עלים נגועים(Roubal et al., 2013; Guechi and Girre, 1994) העלים ובתנאי הסביבה
ישנם הבדלים  ד(.1הסמויות )איור בקות לגלות את ההדחצי שעה מאפשרת למשך  NaOH 5%בתמיסה של 

גבוהה, הזנים  משמעותיים בתגובה של זנים שונים למחלה: הזנים 'סורי', 'נאבלי' ו'מוחסאן' הם זנים בעלי רגישות
ן 'פיקואל', 'מנזלינו' ו'קורטינה' הם בעלי רגישות בינונית, הזנים 'ברנע' ו'פישולין' הם בעלי עמידות בינונית והז

 (.יונס ובירגר, הודעה אישית) לגורם המחלה 'מעלות' הוא בעל עמידות גבוהה

 

עצים שמרבית העלים שלהם . ב. טווס. עלים עם תסמינים "קלאסיים" של עין א. טווסבמחלת עין  נגיעותתמונות של  .1איור מספר 
עלים הנגועים בנגיעות סמויה שהושרו בתמיסת  ד.; טווס" של עין כסףה עלים עם תסמין "כתמי ג.נשרו בגלל שהיו נגועים במחלה; 

NaOH 5%  מופע ה"סנדוויץה דקות והתפתחות עליהם סימני נגיעות )בצד ימין( או שהם היו בריאים )בצד שמאל(. 30במשך .' '
עלים . במרכז, סימני מחלה כלעליהם שלא נראים עלים צעירים מהצימוח האביבי האחרון של המחלה בקיץ: בקצה הענף יש 

  .עלים מהצימוח האביבי הקודם שלא נראים עליהם תסמיני מחלה -סימפטומטיים שנוצרו בסוף הסתיו הקודם, למטה 
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כפי שצוין למעלה הדבקות מתרחשות רק כשמתמלאים מספר תנאים. התנאי הראשון קשור בפתוגן והוא הימצאות 
מתקיימת ושורדת רק על עלים המחוברים לעץ. התנאי השני קשור  V. oleagineaאינפקטיבי. הפטרייה  של מידבק

עלים צעירים עם קוטיקולה דקה. התנאי השלישי קשור בתנאי  –בפונדקאי והוא הימצאות של רקמה צמחית רגישה 
הסביבה: נבגי הפטרייה מופצים רק בזמן ירידת גשמים וההדבקה מתרחשת רק כשיש צירוף מתאים של טמפרטורה 

זמנית, מספר אירועי ההדבקה בעונה -עלים במשך זמן מספיק. בגלל שתנאים אלה צריכים להתממש בו ורטיבות
 ה(:1" )איור מספר 'ץכנראה אינו גדול. מסיבה זו )כנראה( המופע של המחלה בחודשי הקיץ מזכיר צורה של "סנדווי

ולא נדבקו בגורם המחלה כי תנאי  בקצה הענף יש עלים צעירים הנראים בריאים. עלים אלה נוצרו באביב האחרון
הסביבה לא התאימו להדבקה. במרכז הענף יש עלים נגועים. עלים אלה נוצרו בסוף הסתיו הקודם והם נדבקו במהלך 

תחילת הקיץ הקודמים והם לא נדבקו בגורם -החורף. במורד הענף יש עלים מבוגרים בריאים. עלים אלה נוצרו באביב
 לא התאימו להדבקה.המחלה כי תנאי הסביבה אז 

בספרד, למשל, ההמלצות תכשירי הדברה כימיים. על ידי ריסוס בלהדברת המחלה היא בעולם הגישה המקובלת 
ם/אזורים עם נגיעות גבוהה, מומלץ ליישם ריסוס אחד לפני עונת הגשמים כרמילהדברה תלויות ברמת הנגיעות. ב

ים/אזורים עם כרמית מומלץ ליישם רק את הריסוס הראשון ובים/אזורים עם נגיעות בינונכרמוריסוס שני באביב. ב
גם באזורים אחרים בעולם עם אקלים (. López-Villalta, 1999נגיעות נמוכה מומלץ לא ליישם תכשירי הדברה כלל )

בארץ מומלץ ליישם את הריסוס זילנד( ההמלצות דומות. -תיכוני )איטליה, צרפת, מדינות צפון אפריקה, ניו-ים
ממ'  120חודש וחצי או אחרי ירידה של עד  מרווחים של חודשאים בבהריסוסים את הום מיהראשון לפני ירידת הגש

בארץ . (2009)יונס וחוב'  בין חמישה לשמונה ריסוסים בעונהבישראל בסך הכל מרססים גשם )הראשון מהשניים(. 
 שילד ואחרים-בלונחושתן, צ'מפיון, ו קוצייד, נחושת הידרוכסיד כמחומרי הדברה מבוססי נחושת )מורשים לשימוש 

פלינט,  סקיפר כמו סקור,תכשירים כימים מקבוצות אחרות )ו (או גופרת נחושת כמו מרק בורדו או בורדזול ואחרים
במספר הריסוסים המומלץ ליישום בין ישראל למדינות האחרות בהן שורר  להבדל המשמעותיהסיבות ואחרים(. 

 העצים )כמו גיזום( מומלצים גם כן. אוורורטיפולים המגבירים את  אקלים דומה אינן ידועות.

של תכשירים המעוררים את מערכת העמידות המושרית של העצים גבוהה ישנם מספר דיווחים מהעולם על יעילות 
סמבורג בו ניסוי על ידי חברת לוכ 2015-6(. בישראל בוצע בשנת Obanor et al., 2013יצילית )כמו חומצה סיל

שלוש פעמים במהלך חודשי הקיץ  (קנוןהמכיל חומצה זרחיתית )תכשיר טיפול בו יושם נת בהתקבלה הדברה מצוי
והסתיו. בניסויים שבוצעו בשנים שלאחר מכן לא הצליחו לחזור על תוצאות חיוביות אלה. לא ידוע מדוע היו הבדלים 

ניסיונות להשתמש בתכשירים ידידותיים לסביבה הבכל מקרה, כך גדולים ביעילות התכשיר בניסויים השונים. -כל
 להדברת המחלה לא מוצו.

שגרמו  טווסמגיפות קשות של מחלת עין בארץ בשנים האחרונות ידע הרב הקיים על המחלה, התפתחו ה למרות
במרבית אזורי בכרמי זית מושקים, אך גם בכרמי זית בעל, הנגיעות הגבוהה נצפתה  לנשירה מסיבית של עלים.

באזורי הגידול החדשים בדרום הארץ שפילה הפנימית. בהגידול המסורתיים: גליל, עמקים צפוניים, מישור החוף ו
כישלון עד שמונה ריסוסים. הסיבה לחמישה הנגיעות הגבוהה נצפתה גם במטעים שרוססו  הנגיעות הייתה נמוכה.

ושהריסוס הראשון יושם לאחר  יא שהתחלת הריסוסים הייתה מאוחרתההדברה אינה ידועה. אחת האפשרויות ה
 החלוגם אם הריסוסים אבל, . ם על מידבק ששרד מהעונה הקודמת(מחזור המחלה הראשון )שנגר שכבר התרחש

 את ההדבקות העוקבות. מנעו לא הם  לא ברור מדוע ,לא הדבירו את מחזור המחלה הראשוןבאיחור ו

ממשק הדברה יעיל, ידידותי מערכת תומכת החלטה שתאפשר ליישם יתוח פ הואהיעד ארוך הטווח של המחקר 
בהם עסקנו בשנת  הנושאים .בישראל ולצמצום הנזק שהיא גורמת טווס, למניעת התפתחות מחלת עין לסביבה

בחינת היעילות . 2 של גורם המחלה בישראל; (הביולוגיה והאפידמיולוגיההאטיולוגיה )חקר . 1 החקר הראשונה:
 .של אמצעי הדברה וקביעת התזמון המיטבי ליישומם

של גורם המחלה בישראל היא השלב הראשון בפיתוח מודל לחיזוי מועד התרחשות ההדבקות.  האטיולוגיההבנת 
. בגלל שמספר חלונות הדביר את המחלה ביעילותולהמודל יאפשר לתזמן את ריסוסי ההדברה בצורה מיטבית 

ישולב המודל . תוך יישום של מספר קטן )מאד( של ריסוסיםההדבקה מוגבל, ניתן יהיה למנוע את התפתחות המחלה 
המשפעלים את גם שימוש באמצעי הדברה במערכת תומכת החלטה שתכלול, בנוסף לאמצעי ההדברה הכימיים, 

שימוש במערכת תומכת ההחלטה יאפשר  ידידותיים לסביבה.מערכת ההגנה הטבעית של העצים. תכשירים אלה 
 בישראל. טווסהנזקים אותה גורמת מחלת עין ממשק מושכל, ידידותי לסביבה, למניעת ליישם 

 

 שיטות וחומרים

 של גורם המחלה בישראל (הביולוגיה והאפידמיולוגיההאטיולוגיה ). 1

מטרת הניסויים שנכללו בחלק זה של המחקר הייתה לזהות את איברי הצמח עליהם הפטרייה מחוללת המחלה 
עונה העוקבת, לאפיין את העלים המידבק הראשוני העיקרי בשורדת בחודשי הקיץ, להגדיר מי מהם מהווה את מקור 

ביצענו  2021/2עונת במהלך דבקים )מבחינת גילם הפיזיולוגי( ולזהות את המועדים בהם מתרחשות ההדבקות. הנ
ארבעה ניסויים בכרמי זית מהזן סורי שהיו נגועים בעין טווס בעונה הקודמת. שני ניסויים בוצעו בערה, הראשון 

מושקית והשני בחלקת בעל ושני ניסויים בוצעו בכפר קיש, גם שם היה ניסוי אחד בחלקה מושקית והשני בחלקה 
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שנתיים, בעצים שלא רוססו בתכשירי הדברה -שנתיים ועל ענפונים חד-בחלקת בעל. המעקבים בוצעו על ענפים רב
 נגד עין טווס. 

ולאחר מכן, במרווחים של  2021, נובמברחודש  ףמסושנתיים הוערכה בשתי שיטות. -התפתחות המחלה בענפים רב
-300שנים( שעל כל אחד מהם היו  3-4שבועיים עד שלושה, נדגמו מצידם הצפוני של העצים ענפים רב שנתיים )בני 

ענפים. הענפים הועברו למעבדה לאבחון. במעבדה, כל העלים נסרקו  3עלים. מכל ניסוי, בכל מועד, נדגמו  500
באם היו עליהם תסמינים של עין טווס )התסמינים הקלסיים או כתמי כסף( או שהם נראו בריאים. ויזואלית ונרשם 

הממצאים שימשו לחישוב של שכיחות העלים הנגועים )באחוזים(. כדי לבדוק באם יש על העלים הנגועים נבגים, 
מזוקקים וטולטלו. לאחר  העלים הוכנסו לארלנמייר המכיל מים .בכל מועד דגימה נאספו מכל ענף עלים נגועים

(. Viruega et al., 2011הטילטול נלקחה דגימה מהנוזל ונקבע אם היא מכילה את נבגי המחלה ומה מספרם )
בכל אחד ממועדי הדגימה  הממצאים שימשו לחישוב של עוצמת ההנבגה בעלים הנגועים )לוג. מספר נבגים, לעלה(.

הוערכה גם הנגיעות של העצים בשטח באופן וויזואלי. שני דוגמים הסתכלו על ענפי העץ מקרוב והעריכו את חומרת 
עלים. ההערכה בוצעה באמצעות סולם  300-500שנתיים שהיו עליהם -ענפים רב -המחלה ביחידות דגימה מוגדרות  

דרגות אחת עד חמש מתארות עוצמות שונות של מחלה על פי מספר העלים  (.2דרגות )איור  9הערכה איכותי שהכיל 
הנגועים שהיו בכל יחידת דגימה. דרגות חמש עד תשע מתארות עוצמות שונות של מחלה על פי עוצמת הנשירה על 
 עלים נגועים שהייתה בכל יחידת דגימה. בכל הערכה היו שני מערכיים שונים שכל אחד מהם העריך את חומרת

הוא משתנה סדר ולכן לא ניתן לחשב  2המחלה בשלוש נקודות דגימה שונות. המשתנה של הסולם המתואר באיור 
את הערך הממוצע של ההערכות. עבור כל עץ חישבנו את הערך של החציון )החציון של שש הדגימות הנפרדות שבוצעו( 

ראשונות מבטאות עלייה במספר העלים ולאחר מכן את הערך הממוצע של ערכי החציון. מאחר וחמש הדרגות ה
 (לאומדן כמותי של חומרת המחלה )מספר העלים הנגועים 1הנגועים, השתמשנו בעקומת כיול המתוארת באיור 

     בכל יחידת דגימה. שהיו

 

 

י שהיו עליו שנת-הסולם ששימש לאומדן עוצמת הנגיעות בעין טווס בהערכות הוויזואליות. יחידת דגימה הייתה ענף רב .2איור 
דרגות. חמשת הראשונות מבטאות רמות שונות של נגיעות בעלים וארבעת הנותרות רמות שונות  9עלים. הסולם כלל  300-500

 של נשירת העלים הנגועים. האיור מתאר את הקשר הכמותי בין דרגת הנגיעות הראשונות למספר העלים הנגועים.

 

סומנו בצידם הצפוני של   2021שנתיים בוצעה בדרך הבאה. במהלך חודש אוקטובר -התפתחות המחלה בענפונים חד
. הסימון בוצע בסרטי סימון צבעוניים וסרטי הסימון נקשרו שנתיים-ים חדונענפשלא רוססו בתכשירי הדברה עצים 

נראו עליהם סימני מחלה ויזואליים. מסוף שמעליהם היו חמישה זוגות של עלים פרושים, שלא כך על הענפונים 
ים שהועברו ונענפ 10ולאחר מכן, במרווחים של שבועיים עד שלושה, נדגמו מכל ניסוי, בכל מועד,  2021חודש נובמבר, 

זוגות משו לחישוב מספר יש. המספרים על כל ענף מסומןהיו העלים הפרושים שזוגות ספר למעבדה. במעבדה נרשם מ
 ורשם באם נראלאחר מכן, כל אחד מהעלים נבדק ויזואלית ונ. , בכל מועד דגימה, בכל עץענפוןהעלים הממוצע ל

על הענפון נרשם בנגיעות גלויה ים הנגועים להמיקום של העטווס. מני המחלה האופייניים של עין עליהם סי
 1קומת עלים )קומה  והתוצאות שימשו לחישוב שכיחות העלים )באחוזים( שהיו עליהם סימני מחלה גלויים בכל

בריאים אך  ויזואליתשנראים עלים ישנם בכדי לבדוק באם היא קומת העלים התחתונה על העלים המבוגרים יותר(. 
בדקו נ. לאחר מכן העלים NaOH5% דקות בתמיסת  30יטבלו למשך נפונים ננגועים בנגיעות סמויה, העלמעשה הם 

המיקום של העלים הנגועים על הענפון נרשם והתוצאות שימשו  .ד( 1)איור  מחלהו עליהם סימני רשם באם נראונ
לחישוב שכיחות העלים )באחוזים( הנגועים בנגיעות סמויה בכל קומת עלים. הסכום של שכיחות העלים שהיו בכל 

חודש מאי, בסוף קומה שהיו נגועים בנגיעות גלויה ובנגיעות סמויה הוא סה"כ הנגיעות שהייתה בכל מועד דגימה. 
נבחנו הענפונים המסומנים והעלים שהיו עליהם חולקו לשתי קבוצות, על פי גילם. בקבוצה הראשונה נכללו  2022

. בקבוצה השנייה נכללו העלים הצעירים שנוצרו 2021קיץ -העלים המבוגרים יותר, שנוצרו בגל הצימוח שהיה באביב
מספר העלים שהיו עליהם כתמי מחלה אופייניים ומספר . מספר העלים שנשרו, 2022בגל הצימוח שהיה באביב 
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התוצאות שימשו לחישוב של שכיחות העלים הבריאים, הנגועים רשם. נהעלים שנראו ויזואלית כבריאים על כל ענפון 
 והעלים שנשרו בכל אחת מקבוצות הגיל של העלים.

שלא רוססו בתכשירי הדברה. הממצאים  הערכות, כמתואר למעלה, בעצים 11ביצענו בסך הכל  2021/2במהלך עונת 
שנתיים ובענפונים -שימשו לתיאור הדינמיקה, לאורך זמן, של השינויים בשכיחות ובחומרת המחלה בענפים הרב

שנתיים, של מספר זוגות העלים שהיו על הענפונים ושל מספר הנבגים שהיו על העלים. בגלל שההבדלים -החד
ובחלקת הבעל( היו קטנים, תוצאות שני המושקית ערה )בחלקה ישוב שבוצעו בבמדדים שנבחנו בין שני הניסוייים 

הניסויים אוחדו וחושב הערך הממוצע, בכל מועד דגימה. בניסוי שבוצע בכפר קיש המחלה התפתחה רק בחלקה 
 המושקית. לכן יוצגו בדו"ח זה הממצאים שהיו בערה ובכפר קיש.

רת ים נגועים. העלים הנגועים הונחו בארלנמייר עם מים וטולטלו להסבמהלך החורף נדגמו מהניסוי שהיה בערה על
עלים בכל צלחת(. הצלחות הושמו  5יהם. לאחר מכן הם הונחו בצלחות פטרי על נייר סופג לח )שהיו עלהנבגים 

)משך  ימים. כל טיפול 14או  8, 5, 2)העלים נבדקו מיידית(,  0מעלות למשך  18להדגרה באינקובטור בטמפרטורה של 
חזרות )צלחות פטרי(. תום הזמן העלים הוכנסו לארלנמייר עם מים, טולטלו, ומספר הנבגים שנוצרו  4דגירה( היו 

מת ההנבגה )לוג צעליהם נקבע, כמתואר למעלה. הנתונים שימשו לחישוב של השפעת משך תקופת הרטיבות על עו
 שגיאת תקן(.  ±מספר נבגים לעלה 

, של חברת יונייטד( שרשמו את הטמפרטורה ואת הלחות Hoboאוגרי נתונים ) שלושהבכל אחד מאתרי הניסוי הוצבו 
היחסית מידי שעה במהלך כל העונה. נתוני הגשמים שירדו נאספו מתחנה מטאורולוגית סמוכה לאזור ביצוע 

 הניסויים.

 

 םהיעילות של אמצעי הדברה וקביעת התזמון המיטבי ליישומ. 2

מטרת הניסויים שנכללו בחלק זה של המחקר הייתה לבחון את החשיבות של תזמון ריסוסים בתכשירי הדברה 
הועמדו ארבעה ניסויים בכרמי  2021כימיים או בתכשירים המשרים עמידות על יעילות ההדברה. בחודש אוקטובר, 

המתכונת של ארבעת הניסויים הייתה דומה. הניסויים כללו טיפולים בהם יושמו  לעיל. 1הזית שתוארו בסעיף 
תכשירי הדברה כימיים או תכשירים המשרים עמידות במועדים שונים, לפני או אחרי, התרחשות אירוע הגשם 

מו תכשירי ההדברה הכימיים שיושמ"מ גשם או יותר.  20ירידה של  –החורפי המשמעותי הראשון. גשם משמעותי 
בריכוז יושם ש, המשווק על ידי חברת תפזול( Difenoconazoleגר' בליטר  250היו סקיפר )ת"מ המכיל בניסויים 

המשווק על ידי חברת אגן( שיושם בריכוז   copperגר' בליטר  190ת"ר המכיל נחושתן )ביחד עם התכשיר  0.06%
המשווק על ידי חברת  potassium phosphiteבליטר גר'  500ת"נ המכיל בשני ניסויים ייושם התכשיר קנון ) .0.3%

חומצה סיליצילית התכשיר סולי )יושם בשני ניסויים . 0.05%בתוספת משטח סומה  0.5%שיושם בריכוז לוכסמבורג( 
הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס . 1.25%שיושם בריכוז של  על ידי חברת תפזול( תהמשווקיוצרת ומה

 ליטר לעץ. 15 –של כ 

טיפול אחד )לפחות( בו התכשירים הכימיים ייושמו בסמוך לפני המועד בו יהיה אירוע  הכוונה היא שבניסויים יהיה
שלושה לפני -הגשם המשמעותי החורפי הראשון וטיפול אחד )לפחות( בו התכשירים משרי העמידות ייושמו שבועיים

היה לדעת מראש מתי ממ' גשם או יותר. מאחר ולא ניתן  15המועד בו יתרחש אירוע הגשם. אירוע גשם משמעותי = 
יות. ויתרחש אירוע הגשם החורפי המשמעותי הראשון המתכונת של הניסויים הייתה גמישה וכיסתה את כל האפשר

 51.2. בערה ירדו 2021בנובמבר,  18-21בסופו של דבר התברר שהגשם החורפי המשמעותי הראשון ירד בתאריכים 
שלא רוססו בתכשירי הדברה כלל )היקש( וטיפול בו תכשירי מ"מ. בכל ניסוי היו עצים  16.1 –מ"מ ובכפר קיש 

 יםשלושה, עד סופה. בניסוי-רוססו מתחילת העונה, ולאחר מכן במרווחים של שבועיים ן+נחושתסקיפרההדברה 
הבעל בערה ובחלקה המושקית בכפר קיש יושמו בטיפול זה תשעה ריסוסים ובניסויים שבוצעו בחלקת  ושבוצע

ארבעת מועדי הריסוסים ברה ובחלקת הבעל בכפר קיש יושמו בטיפול זה חמישה ריסוסים. חלקה המושקית בעב
 4הניסויים הוצבו במתכונת של בלוקים באקראי וכל טיפול חזר . 3ניסויים מופיעים בחיצים צבעוניים באיור מספר 

 פעמים. גודל חלקת ניסוי היה עץ אחד.

שנתיים חומרת המחלה -בענפים רבלעיל.  1טות שתוארו בסעיף השפעת הטיפולים על התפתחות המחלה הוערכה בשי
 2021. במהלך חודש אוקטובר 2שלושה באמצעות סולם ההערכה האיכותי המתואר באיור -הוערכה מידי שבועיים

שנתיים. הסימון בוצע בסרטי סימון צבעוניים וסרטי -ענפונים חד 10סומנו בצידם הצפוני של  העצים בכל הטיפולים 
ן נקשרו על הענפונים כך שמעליהם היו חמישה זוגות של עלים פרושים, שלא נראו עליהם סימני מחלה הסימו

נבחנו הענפונים המסומנים והעלים שהיו עליהם חולקו לשתי קבוצות, על פי גילם.  2022ויזואליים. בסוף חודש מאי, 
. בקבוצה השנייה נכללו 2021קיץ -ה באביבבקבוצה הראשונה נכללו העלים המבוגרים יותר, שנוצרו בגל הצימוח שהי

. מספר העלים שנשרו, מספר העלים שהיו עליהם כתמי 2022העלים הצעירים שנוצרו בגל הצימוח שהיה באביב 
מחלה אופייניים ומספר העלים שנראו ויזואלית כבריאים על כל ענפון נרשם. התוצאות שימשו לחישוב של שכיחות 

עלים שנשרו בכל אחת מקבוצות הגיל של העלים, בכל טיפול. מובהקות ההבדלים בין העלים הבריאים, הנגועים וה
  2χ (< 0.05 P)ערכי השכיחות בטיפולים לבין אלה של טיפול ההיקש נקבעו באמצעות מבחן 
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בכפר קיש ובכפר ערה. הקו האנכי האפור מציין את המועד בו ירד  2021/2מועדי ירידת הגשמים בניסויים שבצענו בעונת  .3איור 
ה'גשם החורפי הראשון' בכל אחד מהניסויים. המועדים בהם יושמו הריסוסים בטיפולים השונים בכל אחד מהניסויים מסומנים 

 השונים נע בין אחד לתשעה.בחיצים צבעוניים. מספר הריסוסים בטיפולים 

 

 תוצאות

 של גורם המחלה בישראל (הביולוגיה והאפידמיולוגיההאטיולוגיה )חקר . 1

גורם המחלה עובר מעונה לעונה על עלים הנגועים בנגיעות סמויה ועל עלים הנגועים בנגיעות גלויה. בעלים הנגועים 
)איור בנגיעות גלויה עשויים להיראות שני סוגי תסמינים: התסמינים ה"קלסיים" של עין טווס וכתמים בצבע כסף 

סוף ג, בהתאמה(. הפטרייה שורדת ונשארת חיונית רק בחלק קטן מהעלים הנגועים העוברים את הקיץ. ב1 –א ו 1
ראשית החורף, הפטרייה ממשיכה להתפתח על העלים הנגועים בנגיעות גלויה )בהם הפטרייה נשארה חיונית( -הסתיו

הקיץ בנגיעות סמויה, כשהתנאים ויוצרת נבגים חדשים. במקביל, תסמיני מחלה מתפתחים על העלים שעברו את 
   (.4איור מתאימים, נוצרים גם עליהם נבגים חדשים )

 

 

עלים עם תסמינים של עין טווס. א. עלים שעברו  .4איור 
את הקיץ עם נגיעות "כתמי כסף". משמאל, כתם מחלה 

מנביג. ב. הנבגה  -לא חיוני. מימין, כתם מחלה חיוני 
ם נגיעות של כתמים שופעת על עלים שעברו את הקיץ ע

 "קלסיים".

 

 

 

 

 

שנתיים בשתי שיטות -על ענפים רבבחלקות ההיקש של הניסויים הוערכה במהלך הזמן התפתחות מחלת עין טווס 
 העלים הנגועיםהייתה עלייה רציפה בשכיחות שמחודש ינואר ואילך נראה נספרו העלים הנגועים . כשהערכה שונות

נשירה של העלים הנגועים שנבעה מ המחלהבשכיחות  עד הגעה לשיא בתחילת חודש אפריל. לאחר מכן הייתה ירידה
. ם של התפתחות מחלהאיכותי נראו שני מחזוריהערכה ג(. כשחומרת המחלה הוערכה באמצעות סולם  –א ו  5 )איור

 אהשני התחיל בחודש מרץ והגיע לשי; מרץ-ים פברוארינואר והגיע לשיא בחודש-הראשון התחיל בחודשים דצמבר
ב ו  5איור ) מפני שהעלים הנגועים נשרו לאחר מכןהייתה ירידה בחומרת המחלה  שבוצע בערה ניסויבבחודש מאי. 

 5לדרגה  4מעבר מדרגה ירידה בשכיחות המחלה בסולם הכמותי; נשירה של העלים )העד בו התחילה (. המוד –
 בשתי שיטות ההערכה.יה דומה ה בסולם האיכותי(
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. 2021/2ד( בעונת  –ב( ובערה )ג ו  –התפתחות מחלת עין טווס בחלקות ההיקש של הניסויים שבוצעו בכפר קיש )א ו  .5איור 
עלים בשתי שיטות הערכה שונות: בשיטה הראשונה הענפים נדגמו  300-500שנתיים שהיו עליהם -הנגיעות הוערכה על ענפים רב

ג(. בשיטה השנייה בוצעו  –עליהם תסמיני המחלה )איורים א ו שלא היו  ונלקחו למעבדה שם נספרו העלים הנגועים והעלים
 ד(. –הערכות ויזואליות בשטח, והנגיעות הוערכה באמצעות סולם שכלל תשע דרגות הערכה )איורים ב ו 

 

ב במהלך העונה נערך מעקב אחר קצזוגות עלים פרושים.  5-6שנתיים שהיו עליהם -סומנו ענפונים חד 2021בנובמבר 
. ממועד הסימון ועד לאמצע חודש מרץ לא עליהםסמויה וגלויה בעין טווס  נגיעותהגדילה של העלים ועל התפתחות 

היה שינוי במספר זוגות העלים שהיו על הענפונים המסומנים. בחודש מרץ התחיל גל הצימוח האביבי, נוצרו עלים 
קצב בניסוי שהיה בכפר קיש חדשים ומספר העלים גדל עם הזמן. בחודש אפריל התחילה נשירה של עלים נגועים. 

בניסוי . א(6הענפונים )איור על שהיו העלים הכולל של מספר שירה ולכן לא היה שינוי בה זהה לקצב הניהצימוח ה
  (.ב6איור קצב הנשירה היה מהיר יותר מקצב הצימוח ולכן מספר העלים הכולל פחת ) שהיה בערה

 

לאורך העונה. הענפונים סומנו השינויים במספר העלים שהיו על ענפונים שסומנו בניסויים שבוצעו בכפר קיש )א( ובערה  .6איור 
 זוגות עלים. 5-6ובזמן הסימון היו עליהם  2021בנובמבר 

 

של עלים  הדבקהשני אירועי  שהתרחשוהתברר הסמויות בענפונים המסומנים כשנבחנה הדינמיקה של ההדבקות 
ירידה בשכיחות הייתה  . לאחר מכןמרץ הראשון התחיל בחודש ינואר והגיע לשיא בחודש הההדבק אירוע. חדשים

עברו להיות נגיעות . הירידה נבעה מכך שהנגיעות הפכה ויזואלית ושעלים הנגועים בהעלים הנגועים בנגיעות סמויה
-הגיעה לשיא בחודשים אפרילעלתה מחודש ינואר ו גלויה. שכיחות העלים הנגועים בנגיעות נגועים בנגיעות גלויה

השני התחיל  הההדבק אירועעלים הנגועים נשרו. הנגועים מפני שההעלים  לאחר מכן הייתה ירידה בשכיחות. מאי
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ואילך לא היה שינוי משמעותי בשכיחות העלים הנגועים בנגיעות בחודש מאי. ממועד זה  ובחודש אפריל והיגיע לשיא
 (. א8 -ו  א7סימני מחלה עד לחודש יוני, מועד סיום הדגימות )איורים  התפתחוסמויה. בעלים אלה לא 

 ה( ובסופ2021בסוף חודש דצמבר ) העונהבתחילת התפלגות הנגיעות בעלים שהיו על הענפונים המסומנים נבחנה 
קומות התחתונות( היו נגועים יותר מהעלים אילה שהיו בהעלים המבוגרים ) העונהבתחילת . ,(2022 )סוף חודש מאי

נגועים היו יותר עלים רבים במועד זה גלויה.  עות סמויה ובנגיעותקומות העליונות( בנגיאילו שהיו בהצעירים )
שכיחות העלים הנגועים הייתה גבוהה יותר בסוף העונה ב(. 7 -ב ו 7בנגיעות סמויה מאשר בנגיעות גלויה )איורים 

, אבל. העלים המבוגרים בענפונים המסומנים היו נגועים יותר מהעלים הצעירים במועד זה. גם המאשר בתחילת
ג(. כשהעלים הופרדו לשתי 8 -ג ו 7בנגיעות גלויה מאשר בנגיעות סמויה )איורים  נגוע היהעלים של יותר אחוז גבוה 

הרוב המוחלט . נשרו מהמחלהורק הם מבוגרים העלים הרק על תסמיני מחלה נראו התברר ש ,על פי גילם ,קבוצות
  ד(.8 -ד ו 7של העלים הצעירים נראו ויזואלית כבריאים )איורים 

 

בניסוי שבוצע בכפר  Venturia oleagineaבפטרייה על עצים שלא רוססו בתכשירי הדברה )היקש(  עלים שגדלו נגיעות .7איור 

. א. השינויים בשכיחות העלים שהיו נגועים בנגיעות 2021ההערכות בוצעו על ענפונים שסומנו בנובמבר . 2021/2קיש בעונת 

שהיו נגועים בנגיעות סמויה או גלויה בכל אחת מקומות העלים בהערכה שבוצע סמויה או גלויה במהלך הזמן. ב. שכיחות העלים 

. ג. שכיחות העלים שהיו נגועים בנגיעות סמויה או גלויה בכל אחת מקומות העלים בהערכה שבוצע 2021בסוף חודש דצמבר, 

ו ושכיחות העלים הבריאים . ד. שכיחות העלים שנראו עליהם תסמיני מחלה, שכיחות העלים שנשר2022בסוף חודש מאי, 

 .2022בהערכה שבוצעה בסוף חודש מאי 

 

לאורך בעלים שהיו עליהם סימני עין טווס נבחנה  Venturia oleagineaהשינויים בעוצמת ההנבגה של הפטרייה 
עקרוני . מספר הנבגים הממוצע שהיה על העלים השתנה בין המדידות ובין הניסויים, אבל באופן ניסוייםשני ההזמן ב

נבגים לעלה ופחות  410במהלך כל העונה היו על העלים הנגועים נבגים. כמות הנבגים עלתה עם הזמן מערכים של 
ההשפעה של משך תקופת הרטיבות אליה נחשפו העלים על ההנבגה  .(9 ויותר )איורנבגים לעלה  510לערכים של 

בגים חדשים, אבל מספר הנבגים שנוצרו על העלים לא נבחנה על עלים נגועים מנותקים. רטיבות היא תנאי ליצירת נ
 (.10רטיבות )איור שעות  48השתנה משמעותית מעבר לסף של 
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 ערהבניסוי שבוצע ב Venturia oleagineaבפטרייה על עצים שלא רוססו בתכשירי הדברה )היקש(  עלים שגדלו נגיעות .8איור 

. א. השינויים בשכיחות העלים שהיו נגועים בנגיעות סמויה או 2021שסומנו בנובמבר ההערכות בוצעו על ענפונים . 2021/2בעונת 

גלויה במהלך הזמן. ב. שכיחות העלים שהיו נגועים בנגיעות סמויה או גלויה בכל אחת מקומות העלים בהערכה שבוצע בסוף חודש 

אחת מקומות העלים בהערכה שבוצע בסוף חודש  . ג. שכיחות העלים שהיו נגועים בנגיעות סמויה או גלויה בכל2021דצמבר, 

. ד. שכיחות העלים שנראו עליהם תסמיני מחלה, שכיחות העלים שנשרו ושכיחות העלים הבריאים בהערכה שבוצעה 2022מאי, 

 .2022בסוף חודש מאי 

 

 

הזמן. העלים נדגמו מעצים שלא על עלי זית נגועים לאורך  Venturia oleagineaהשינויים בעוצמת ההנבגה של הפטרייה  .9איור 
 .2021/2רוססו בתכשירי הדברה )היקש( בניסויים שבוצעו בכפר קיש )א(  ובכפר ערה )ב(  בעונת 
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השפעת משך תקופת הרטיבות אליה  .10איור 
נחשפו עלי זית נגועים בעין טווס על עוצמת 

. Venturia oleagineaההנבגה של הפטרייה 
העלים לפני תחילת הניסוי הוסרו, הנבגים שהיו על 

כמוסבר בסעיף שיטות וחומרים. הקווים האנכיים 
 מייצגים את שגיאת התקן.

 

 

 

 

 היעילות של אמצעי הדברה וקביעת התזמון המיטבי ליישומםבחינת . 2

לסוג התכשיר המיושם )תכשיר כימי או תכשיר המעורר את המערכת של העמידות שבצענו בחנו באם בניסויים 
בתחילה, , יש השפעה על יעילות ההדברה. (לפני, או אחרי, ירידת הגשם החורפי הראשון) יישוםמועד הלהמושרית( ו

בעיקרון, התוצאות שנתיים. -שנתיים ולאחר מכן על הענפים הרב-יוצגו התוצאות שהוערכו על הענפונים החד
ניסוי כאן בפירוט רק התוצאות שהתקבלו בן יוצגו שהתקבלו בשלושת הניסויים בהם התפתחה מחלה היו דומות, לכ

פתחה בחומרה רבה בעלים שנוצרו המחלה התשל ניסוי זה בחלקות ההיקש שבוצע בחלקה המושקית בכפר קיש. 
)איור התפתחו תסמיני מחלה מהעלים הנותרים  36% –מהעלים הנגועים נשרו וב  50% –: קרוב ל 2021קיץ -באביב

כשנבחנה השפעת לא נראו סימני מחלה כלל )תוצאות לא מוצגות(.  2022באביב שנוצרו זאת, בעלים  (. לעומת11
שלא היה הבדל ביעילות ההדברה בחלקות שרוססו  התברר 2021קיץ -הטיפולים בעלים שנוצרו באביב

ואת הנשירה של עלים כולם הריסוס הפחית את הנגיעות פעם אחת, פעמיים או תשע פעמים. בבסקיפר+נחושתן 
יושם התכשיר קנון  גם בטיפולים בהם. (היקשמרוססים )-שהיו בעצים לאבהק יחסית לנגיעות ולנשירה נגועים במו

קנון הפחית הראשון.  הגשם החורפי ,או אחרי ,לפניובאם הוא יושם לא היה הבדל באם יושם ריסוס אחד או שניים, 
 (.11)איור  של עלים נגועים אך לא מנע את הנשירהבמובהק את הנגיעות של העלים 

 

ג(  –ד( על שכיחות העלים הנגועים בעין טווס )א ו  –ב( או קנון )ג ו  –)א, ו  סקיפר+נחושתןהשפעת ריסוסים בתכשירים  .11איור 
על  2022ד(, בניסוי שבוצע בחלקה המושקית בכפר קיש. הנגיעות הוערכה בסוף חודש מאי,  –ועל שכיחות העלים שנשרו )ב ו 

ערכי עמודות שלידן  .3ם השונים מוצגים באיור . מועדי הריסוסים בטיפולי2021זוגות עלים שסומנו בחודש אוקטובר  5ענפונים בני 
 .2χ( כנקבע על ידי מבחן P 0.05 >כוכבית שונים מערכי טיפול ההיקש במובהק )
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, חישבנו את שכיחות הנגיעות על יעילות ההדברה השפעה לא הייתהלמספר הריסוסים ולמועד היישום שלהם שבגלל 
 בחלקות ההיקש. שהתקבלואותם לאילו  וטיפולי הריסוס והשווינכל הממוצעת ואת שכיחות הנשירה הממוצעת של 

יסויים שבוצעו בכפר קיש בחלקה המושקית, בערה בחלקת הבעל ובערה בנ. 14 -ו  13, 12באיורים התוצאות מוצגות 
 –ו   53.7, 89.2 –ב  במובהק ריסוס בתכשירים הכימיים הפחית את שכיחות העלים הנגועים ,בחלקה המושקית

חלקות ההיקש ב 18-20% –בהתאמה. שכיחות העלים הבריאים עלתה מ  60.7% –ו  32, 73 –, ואת הנשירה ב 49.8%
במובהק . בשני הניסויים הראשונים יושם התכשיר קנון. קנון הפחית בחלקות המרוססות 50-80% –ניסויים ל של ה

אך לא מנע את הנשירה. בחלקות בהן יושם קנון שכיחות העלים הבריאים  32-46% –את שיעור העלים הנגועים ב 
בטיפולי ההיקש. בניסוי שבוצע בחלקה המושקית בערה נבחן התכשיר סולי.  18-20%בהשוואה ל 40-50%הייתה 

  (.12-14 יםאיור)של העלים פר את מצבם הבריאותי ייישום של תכשיר זה לא מנע את הנגיעות ואת הנשירה ולא ש

 

או קנון על שכיחות העלים הפגועים )העלים הנגועים או העלים שנשרו( ועל  סקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים  .12איור 
. הנגיעות הוערכה בסוף 2021/2שכיחות העלים הבריאים הנגועים בעין טווס בניסוי שבוצע בחלקה המושקית בכפר קיש בעונת 

. העמודות מייצגות את הערכים הממוצעים של 2021זוגות עלים שסומנו בחודש אוקטובר  5בני על ענפונים  2022חודש מאי, 
הטיפולים בהם יושמו התכשירים הכימיים או הקנון. המספרים הרשומים מעל לעמודות מייצגים את יעילות ההדברה שהושגה על 

 .2χ( כנקבע על ידי מבחן P 0.05 >היקש במובהק )ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים מערכי טיפול הכשירים שיושמו. ידי הת

 

או קנון על שכיחות העלים הפגועים )העלים הנגועים או העלים שנשרו( ועל  סקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים  .13איור 
. הנגיעות הוערכה בסוף חודש מאי, 2021/2שכיחות העלים הבריאים הנגועים בעין טווס בניסוי שבוצע בחלקת הבעל בערה בעונת 

ת הערכים הממוצעים של הטיפולים בהם . העמודות מייצגות א2021זוגות עלים שסומנו בחודש אוקטובר  5על ענפונים בני  2022
שהושגה על ידי התכשירים יושמו התכשירים הכימיים או הקנון. המספרים הרשומים מעל לעמודות מייצגים את יעילות ההדברה 

 .2χ( כנקבע על ידי מבחן P 0.05 >ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים מערכי טיפול ההיקש במובהק )שיושמו. 
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או סולי על שכיחות העלים הפגועים )העלים הנגועים או העלים שנשרו( ועל  סקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים  .14איור 
. הנגיעות הוערכה בסוף חודש 2021/2שכיחות העלים הבריאים הנגועים בעין טווס בניסוי שבוצע בחלק המושקית בערה בעונת 

. העמודות מייצגות את הערכים הממוצעים של הטיפולים 2021בחודש אוקטובר  זוגות עלים שסומנו 5על ענפונים בני  2022מאי, 
שהושגה על ידי בהם יושמו התכשירים הכימיים או סולי. המספרים הרשומים מעל לעמודות מייצגים את יעילות ההדברה 

 .2χנקבע על ידי מבחן ( כP 0.05 >ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים מערכי טיפול ההיקש במובהק )התכשירים שיושמו. 

 

שלושה במהלך -בחלקות ההיקש ובחלקות המרוססות הוערכה מידי שבועייםהדינמיקה של התפתחות המחלה 
התפתחות  דגם .2באיור המתואר באמצעות הסולם האיכותי שנתיים. ההערכה בוצעה -גם על ענפים רבהעונה 

. הגל הראשון התחיל בתחילת החורף, הגיע לשיאו מחלה היה דומה: בכולם היו שני גלי המחלה בשלושת הניסויים
, חומרת השני התחיל בחודש מרץה לאחר מכן עד אמצע חודש מרץ. הגל תלא השתנחומרתו באמצע חודש פברואר ו
ומעלה(. בניסוי  4נגועים )דרגת נגיעות העלים הל ובמהלך חודש אפריל התחילה נשירה ש המחלה עלתה עם הזמן

המחלה פחתה לאחר מכן )בגלל שנוצרו עלים חדשים שמיסכו את הנגיעות( אך לא בניסויים  שבוצע בכפר קיש חומרת
פול בתכשירים הכימיים הפחית במידת מה את חומרת ישבוצעו בערה, שם הייתה נשירה מסיבית יותר של עלים. הט

ע, כמעט לגמרי, השני הייתה משמעותית מפני שהוא מנההדבקה גל ההדבקה הראשון אבל השפעתו על המחלה בגל 
להבדלים של דרגה אחת או שתיים  שנו להערכה אינו סולם לינארי ולכןאת הנשירה. חשוב לציין שהסולם בו השתמ

השני הדבקה ה גלבמידת מה על חומרת הנגיעות ב יש משמעות רבה מבחינת חומרת המחלה. הריסוס בקנון השפיע
 הנשירהאו על  תכשיר סולי לא הייתה השפעה על הנגיעותשל התכשירים הכימיים. לזו אך השפעתו הייתה פחותה מ

  (.15)איור 

כדי לאמוד את השפעת הריסוסים על מספר העלים הנגועים בהערכת  2באיור השתמשנו בעקומת הכיול המוצגת 
הנגיעות שבוצעה באמצע הגל הראשון, בחודש פברואר. התכשירים הכימיים הפחיתו את הנגיעות בשלושת הניסויים 

( אך השפעה זו לא הייתה מובהקת. קנון הפחית את הנגיעות במידה מה בניסוי שבוצע בחלקת הבעל 24.7-45.1%)
 (.16)איור ה אך לא בניסוי שבוצע בכפר קיש. לסולי לא הייתה השפעה גם בצורת ניתוח זו בער

השפעת הריסוסים על עוצמת ההנבגה נבחנה על עלים נגועים שנדגמו משלושת הניסויים. בעלים נגועים שנדגמו 
גמו מעצים שרוססו נבגים לעלה. בעלים שנד 12-30,000מעצים שלא רוססו בתכשירי הדברה )היקש( היו בממוצע 

שנדגמו מחלקות  ( מעוצמת ההנבגה בעלים63עד פי   12מספר הנבגים היה נמוך משמעותית )פי בסקיפר+נחושתן 
 (.17)איור ההיקש. קנון או סולי לא השפיעו על עוצמת ההנבגה 
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עין טווס ידות )קנון או סולי( על חומרת ( או בתכשירים משרני עמסקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים כימיים ) .15איור 
ו( בעונת  –ד( ובחלקה המושקית בערה )ה ו  –ב(, בחלקת הבעל בערה )ג ו  –בניסויים שבוצעו בחלקה המושקית בכפר קיש )א ו 

יפולים הנקודות מייצגות את הערכים הממוצעים של הט (.2איור דרגות ) 9. הנגיעות הוערכה ויזואלית באמצעות סולם בן 2021/2
 בהם יושמו התכשירים הכימיים או התכשירים משרני העמידות.

 

 

 

עין טווס עמידות )קנון או סולי( על חומרת ( או בתכשירים משרני סקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים כימיים ) .16איור 
. 2021/2בניסויים שבוצעו בחלקה המושקית בכפר קיש )א(, בחלקת הבעל בערה )ב( ובחלקה המושקית בערה )ג( בעונת 

דרגות. ההערכות של הדרגות הומרו לערכי נגיעות רציפים באמצעות  9הנגיעות הוערכה באמצע פברואר באמצעות סולם בן 
ת מייצג את הערכים הממוצעים של הטיפולים בהם יושמו התכשירים הכימיים או . גובה העמודו2העקומה המופיעה באיור מספר 

 התכשירים משרני העמידות. המספרים הרשומים מעל לעמודות מייצגים את יעילות ההדברה שהושגה על ידי התכשירים שיושמו.
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( או בתכשירים משרני עמידות )קנון או סולי( על עוצמת ההנבגה של סקיפר+נחושתןהשפעת הריסוס בתכשירים כימיים ) .17איור 
בניסויים שבוצעו בחלקה המושקית בכפר  נדגמו מעצים מרוססים. העלים בעלים נגועים בעין טווס Venturia oleagineaהפטרייה 

 ייצגים את שגיאת התקן.הקווים האנכיים מ. 2021/2קיש )א(, בחלקת הבעל בערה )ב( ובחלקה המושקית בערה )ג( בעונת 

 

 דיון ומסקנות

 של גורם המחלה בישראל (הביולוגיה והאפידמיולוגיהחקר האטיולוגיה ). 1

הערכנו את שכיחות שנתיים -בענפים רב :במחקר זה תיעדנו את הדינמיקה של התפתחות המחלה בכמה שיטות
ים איור) נשירה( באמצעות סולם איכותיאמדנו את חומרת המחלה )נגיעות + והעלים שנראו עליהם תסמיני מחלה 

 עלים נגועיםהעוצמת הנשירה של ת הסמויה, הנגיעות הגלויה, הנגיעו שנתיים בחנו את שיעור-בענפים חד ;(15 -ו  5
 המחלהגל  .(15איור ) מחלהגלי מתקיימים שני שבארץ מהממצאים עולה  (.6-8איורים ) ושיעור העלים הבריאים

ך ימשמתחיל בחודש מרץ ומהשני  המחלה גלגיע לשיאו באמצע חודש פברואר; מהחורף ותחיל בתחילת הראשון מ
נדבקו בעונה הקודמת ועברו את הקיץ בנגיעות הראשון  במחלהבגל העלים הנגועים שנכללו העונה. להבנתנו  עד לסוף
ת. בשורות הבאות נתייחס השני נדבקו בעונה הנוכחי המחלהבגל העלים הנגועים שנכללו  בנגיעות גלויה. וו/אסמויה 

 לנושא ונסביר כיצד הגענו לתובנות אילו.

על  . הפטרייה לא שורדתעלים נגועים שנותרו מחוברים לענפיםת מקור המידבק ההתחלי בעונה הוא על פי הספרו
 ;Gonzales-Dominguez et al., 2017) הם לא מהווים מקור מידבק התחליולכן  עלים נגועים שנשרו לקרקע

Viruega et al., 2013  (. גורם המחלה עובר מעונה לעונה על עלים הנגועים בנגיעות סמויה )עלים שנדבקו באירועי
שני סוגי הנגועים בנגיעות גלויה עשויים להיראות נגועים בנגיעות גלויה. בעלים על עלים הגשם שהיו באביב הקודם( ו

שורדת הפטרייה  ג, בהתאמה(.1 –א ו 1)איור בצבע כסף תסמינים: התסמינים ה"קלסיים" של עין טווס וכתמים 
ראשית החורף, במהלך התרחשות -. בסוף הסתיוהעוברים את הקיץ נשארת חיונית רק בחלק קטן מהעלים הנגועיםו

נוצרים על העלים הנגועים בנגיעות גלויה )בהם הפטרייה נשארה חיונית( נבגים  ים,של אירועי גשם חורפי משמעותי
קביל, תסמיני מחלה מתפתחים על העלים שעברו את הקיץ בנגיעות סמויה, וכשהתנאים מתאימים, חדשים. במ

עוקבים ומדביקים את העלים הגשם ההנבגים שנוצרו מופצים באירועי  .(4 )איור נוצרים גם עליהם נבגים חדשים
החורף הטמפרטורות ראשית החורף; בחודשי -מהלך הסתיוההדבקה מתרחשת רק ב אליהם.הסמוכים הבריאים 
, לא מידבק חיוני ולמרות שיורדים גשמים והעלים רטובים לפרקי זמן ארוכיםולמרות שקיים  ידינמוכות מ

משך הזמן שעובר מרגע התרחשות ההדבקות ועד למועד בו נראים כתמי המחלה  מתרחשות אז הדבקות נוספות.
ים צעירים שנדבקו, כמו למשל, עלים שנוצרו בצימוח האופייניים )תקופת הדגירה( תלוי בגיל העלים הנדבקים. בעל

 םנידבקו בגשם המדביק הראשון )בחודש נובמבר( תסמיני מחלה אופיינייש אוקטובר(-סתווי )בחודשים ספטמברה
בעלים מבוגרים יותר תסמיני מחלה . לעומת זאת, (ינואר-לאחר חודש עד חודשיים )בחודשים דצמברכבר נראים 

לאחר שנוצרים התסמינים האופייניים מאי(. -לאחר ארבעה עד ששה חודשיים )בחודשים מרץרק נראים  םאופייניי
 –מתחילים להצהיב ולאחר מכן נושרים. ההצהבה והנשירה מתרחשים באביב  הםשל עין טווס על העלים הנגועים 

קביל מתחיל גל מאחר שבמ .תחילת הקיץ. עם חלוף הזמן מספר העלים הנגועים הנותרים על העץ הולך ופוחת
נראה לכאורה שהעצים שנתיים נוצרים עלים חדשים, בריאים, -הצימוח העיקרי בעונה ובקצות הענפים החד

ושאי פרי נשנתיים -התסמין העיקרי של המחלה בחודשי הקיץ והסתיו הבאים הוא קיומם של ענפים רב "מבריאים".
   שאין עליהם עלים. 

הקיץ והסתיו. על מהלך ב ם נשאר מחובר לענפיםהחלק קטן מרק נושרים.  בנגיעות גלויההעלים הנגועים  מרבית
תחים כתמים בצבע כסף. עלים אילה חלק מהם התסמינים הם התסמינים ה"קלסיים" של עין טווס ובאחרים מתפ

עלים שעוברים את  –בעונה העוקבת. כפי שצוין, יש מקור מידבק התחלי נוסף  התחלימשמשים כמקור המידבק ה
באירוע זה ו מרבית העלים שנדבק. תרחש באביבשהאירוע הדבקה הקיץ והסתיו בנגיעות סמויה. עלים אלה נדבקו ב
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תסמיני מחלה והם על העלים לא מתפתחים לאחר ההדבקה קייצי. -שנוצרו בצימוח האביביצעירים עלים הם 
זאת מאחר והטמפרטורות השוררות בקיץ גבוהות מידי, נשארים בנגיעות סמויה במהלך כל האביב, הקיץ והסתיו. 

העלים שעברו את הקיץ  על מתפתחיםתסמיני מחלה מפני שאירועי ההרטבה קצרים מידי ובגלל שלא יורדים גשמים. 
ים על על נוצריםהופעת התסמינים לאחר )כעבור שמונה עד עשרה חודשים(. בתחילת החורף הבא בנגיעות סמויה רק 

 עונה הבאה.בשל המחלה התחלי נוסף מהווים מקור מידבק והם דשים חנבגים אילה 

 גלשני אירועי הדבקה. מחלה ו גליישנם שני  עונההשבמהלך  אנחנו מסיקיםלסיכום. על פי הממצאים שתוארו 
תחילת החורף והעלים הנגועים הנכללים בו נדבקו בעונה הקודמת. במהלכו -המחלה הראשון מתרחש בסוף הסתיו

בו עלים שנידבקו נראים על הותסמיני המחלה בעונה  . זה אירוע ההדבקה העיקרימתרחש אירוע ההדבקה הראשון
שני מתרחש ה ההדבקהאירוע  .שניגל המחלה ה במהלך, ודשיים עד ששה חודשיםכעבור חבסוף החורף ובאביב, 

בעונה הבאה, רק נראים  ההדבקה השניבאירוע תסמיני המחלה בעלים שנידבקו . באביבהמחלה השני,  גלבסוף 
 הרי באותה העונה עודתוצאותיו נראים ש הדבקה אחדרק אירוע  שקייםמאחר . שמונה עד עשרה חודשיםכעבור 

כפי  מחזור מחלה מונוציקלי.בישראל עין טווס בישראל מקיימת  הגורמת למחלתVenturia oleagineaשהפטרייה 
 לבקרת המחלה.בעת פיתוח גישות  שיוסבר בהמשך, לתובנה זו משמעות רבה

 

 היעילות של אמצעי הדברה וקביעת התזמון המיטבי ליישומם. בחינת 2

( ותכשירים המשפעלים את מערכת ההגנה סקיפר+נחושתןבניסויים שבצענו השנה יישמנו תכשירים כימיים )
לאומדן של  ולא רוססו כלל בתכשירי הדברה )היקש( ששימששעצים היו )קנון או סולי(. בכל הניסויים הטבעית 

כימיים יושמו ברציפות מתחילת העונה ועד סופה. תכשירי הדברה טיפול בו . הניסויים כללו גם פוטנציאל המחלה
בשני ניסויים יושמו בטיפול זה תשעה ריסוסים ובניסוי אחד חמישה ריסוסים. טיפולים אלה שימוש לאומדן של 

בניסויים בחנו את היעילות יעילות ההדברה המירבית אותה ניתן להשיג בעזרת תכשירי ההדברה בהם השתמשנו. 
בעונה ואת ההשפעה של תזמון הריסוסים  פעם אחת או פעמיים מיושמים רקהתכשירים שר של ההדברה המושגת כא

לפני, או אחרי ירידת הגשם החורפי המשמעותי הראשון. באם לסוג תכשיר ההדברה ולתזמון היישום שלו, יחסית  -
 למועד ירידת הגשם, יש השפעה על יעילות ההדברה. 

ים הייתה נמוכה כימיבחלקות הניסוי בהם יושמו תכשירי הדברה גיעות הנבשלושת הניסויים בהם התפתחה המחלה 
צפויה תוצאה זו הייתה  (.11-14)איורים  יעות שהתפתחה בחלקות טיפול ההיקשמובהק, מהנגבאופן משמעותי, ו

יעילות ההדברה אבל, להפתעתנו, יעילים כנגד עין טווס.  התכשירים הכימיים בהם השתמשנומפני שידוע ש
לא הייתה שונה במובהק מאילו שהתקבלו פעם אחת או פעמיים  התכשירים יושמו רקה בטיפולים בהם שהתקבל

ביעילות באם הריסוסים יושמו  השפעה, ולא היו פעמיםיושמו חמישה או תשעה התכשירים הכימיים בטפולים בהם 
 , ובגלל(3העונה )איור בחודש נובמבר, בתחילת  יושמו יםריסוסה(. 11איור הראשון )לפני, או, אחרי הגשם החורפי 

שהם לא היו יעילים עד לסוף העונה )חמישה חודשים , סביר להניח כימיים מוגבלשמשך הפעילות של תכשירים 
בסמוך למועד רק התרחשו ניתן להסביר את היעילות של הריסוסים הבודדים בכך שאירוע/י ההדבקה לאחר מכן(. 

התפתחות המחלה בגל בצורה משמעותית על  ולא השפיע יםשהריסוס מאחרודש נובמבר. בו הריסוסים יושמו, בח
משמעותית ההשפעה ( אלא בגל המחלה השני )הדבקות משניות(, אפשר להניח שהמידבק ההתחליהמחלה הראשון )

 (.ו/או על מידת האינפקטיביות שלו )הכושר שלו להדביקההתחלי על חיוניות המידבק הייתה הריסוסים של 

הוא גשם  הגורם העיקרי המשפיע על היווצרות הנבגים, הפצתם ועל שלב ההדבקהעל פי הידוע מהספרות המקצועית 
 העובדה(. Viruega et al., 2011; 2013 ;Guechi and Girre, 1994 Gonzales-Dominguez et al., 2017 ורטיבות )

שיעילות ההדברה שהתקבלה בטיפולים בהם ריסוסים יושמו אחרי מועד ירידת הגשם החורפי הראשון הייתה דומה 
לטיפולים בהם הריסוסים יושמו לפני ירידת הגשם, מרמזת על אחת משתי האפשרויות הבאות. הראשונה, פעילות 

רחשו במהלך אירוע הגשם החורפי את ההדבקות שהת שקטל, סקיפרמרפאה )קוראטיבית( של התכשיר הסיסטמי, 
רים לעלים מפני בקטילה של הנבגים שנוצרו במהלך אירוע הגשם החורפי הראשון ונשארו מחוהראשון. השנייה, 

הפעילות  ובחינתלהנבגה  תההרטבה הנדרש הניסויים שבצענו לבחינת השפעת משך תקופתשהם לא הופצו עדיין. 
חזקים את ההנחה שהאפשרות השנייה נכונה יותר. בכל ( מ9-10ורים אי)של תכשירי ההדברה על עוצמת ההנבגה 

בתחילת העונה. ניתן ליישם  ריסוס אחד בלבד באמצעותמקרה, המשמעות היא שניתן להדביר את המחלה ביעילות 
 . ריסוס זה לפני, או אחרי, הגשם החורפי הראשון

הכוונה המקורית שלנו הייתה ליישם את התכשירים המשפעלים את מערכת ההגנה הטבעית של העצים עוד במהלך 
בפועל מאוחר יותר הקיץ, זמן רב לפני מועד ירידת הגשם החורפי הראשון. מסיבות טכניות תכשירים אלה יושמו 

נראה שהערכת היעילות שלהם  זומסיבה . מועד היישום של התכשירים הכימייםבמקביל למהמועד המתוכנן 
השני ושיפר את המצב הבריאותי גל ההדבקה ב הנגיעותקנון הפחית במובהק את למרות זאת, בניסויים לוקה בחסר. 

המחלה השני.  בגלהראשון ולא מנע את נשירת העלים גל המחלה לא השפיע על התפתחות המחלה ב קנוןשל העצים. 
כפי שצוין בפתיח של פיסקה זו  (.15-16ים איור) גלי המחלהשני חלה בפתחות המהתכשיר סולי לא השפיע על הת

מועד ולכן לא ניתן בלא יושמו המשפעלים את מערכת ההגנה הטבעית של העצים בניסויים שבצענו התכשירים 
משמעיות לגבי יעילותם. לכן כדאי לחזור ולבחון את פעילותם בניסויים נוספים בהם הם יישומו -להסיק מסקנות חד

  סוף הקיץ תחילת הסתיו. –במועד הנכון 
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 הצעת מודל של האטיולוגיה של מחלת עין טווס בישראל. 3

חקרה רבות אבל, נתיכוני. המחלה -במדינות בהן מגדלים זיתים ושורר אקלים יםבעולם מחלת עין טווס נפוצה 
פערים בהבנת מחזור החיים של הפתוגן והאטיולוגיה של המחלה. הבנת מחזור החיים  שקיימיםלמרות זאת, נראה 

צאים . בהסתמך על הממןבפיתוח גישות מיטביות, ידידותיות לסביבה לבקרת הכרחישלב וא ה מחלות מישל גור
 חילקנו אתהאטיולוגיה של מחלת עין טווס בישראל. כדי לפשט את ההסבר  שלשתוארו למעלה, אנו מציעים מודל 

בשורות הבאות  .18מופיעה באיור זה. סכימה של המודל המוצע -אחר-לשלבים המתרחשים בזההתפתחות המחלה 
 .ומועד התרחשותם יפורטו השלבים השונים של המודל המוצע

עלים הנגועים בנגיעות גלויה ועלים על העצים נשארים מהעונה הקודמת אוקטובר[ -]עונה קודמת; מאי :בא,1 יםשלב
"הכתמים הקלסיים" של עין  הנגועים בנגיעות סמויה. תסמיני המחלה בעלים הנגועים בנגיעות גלויה יכולים להיות

 בעונה הנוכחית.העיקרי משמשים כמדבק ההתחלי  הגלויהעם הנגיעות  םעליה (.1" )איור "כתמי כסףאו  טווס

גורם  (א1שלב בנגיעת גלויה )נובמבר[ בחלק מהעלים הנגועים שעברו את הקיץ -]עונה נוכחית; אוקטובר: 2שלב 
נבגים המחלה  כתמירפי המשמעותי הראשון, נוצרים על רד ונשאר חיוני. במהלך אירוע הגשם/הרטבה החווהמחלה ש

 חדשים.

. ים/ים העוקב/י הגשם המשמעותי/אירועים בצמופ 2בשלב הנבגים שנוצרו דצמבר[ -עונה נוכחית;  נובמבר: ]3שלב 
 ההדבקה העיקרי במהלך העונהאירוע  הז ות./הקודמת עונות/נבגים אילו מדביקים עלים בריאים שנוצרו בעונה

 .הנוכחית

הנבגים שנוצרו , נובמבר-דצמבר[ במידה והיה צימוח סתווי בחודשים ספטמבר-]עונה נוכחית; נובמבר א:3שלב 
 מדביקים את העלים הצעירים שנוצרו בסתיו. 3והופצו בשלב  2בשלב 

 ינואר[ תסמיני מחלה אופייניים מתפתחים על העלים שעברו את הקיץ בנגיעות סמויה-]עונה נוכחית; דצמבר: 4שלב 
 קיץ הקודמים.-עלים אלה נמצאים בחלק התחתון של גל הצימוח שהתרחש באביב .(ב1)שלב 

התרחשה הדבקה, תסמיני מחלה  4פברואר[ במידה והיה צימוח סתווי, ובשלב -עונה נוכחית; ינואר] :5שלב 
ה תסמיני המחלאילה עלים אלה נמצאים בחלק העליון של הענפונים. אופייניים מתפתחים על העלים שנדבקו. 

 בעונה הנוכחית.המתפתחים החדשים הראשונים 

 מתפתחות הדבקות סמויות. 3מרץ[ בעלים שנדבקו בשלב -]עונה נוכחית; ינואר :6שלב 

אוגוסט[ בקצות הענפים מתחיל גל צימוח של עלים חדשים. הצימוח ממשיך במהלך כל -]עונה נוכחית; מרץ :7שלב 
 האביב והקיץ.

, מתפתחים 6ת סמויה בשלב , שהתפתחה בהם נגיעו3מאי[ על העלים שנדבקו בשלב -פברואר]עונה נוכחית[ : 8שלב 
 גדל ף הזמן מספר העלים הנגועיםולעם חעלים אלה נמצאים בחלק המרכזי של הענפונים. אופייניים. תסמיני מחלה 

תסמינים , עד שקטןמספר העלים הנגועים בנגיעות סמויה במקביל, . עוצמת התסמינים בעלים הנגועים מחמירהו
 נגועים בנגיעות סמויה.הבכל )או לפחות ברוב( העלים  מתפתחים

נדבקים.  7אפריל[ במידה ויורדים גשמים בסוף האביב, העלים שהספיקו להיווצר בשלב -]עונה נוכחית; מרץ: 9שלב 
  רק בעונה הבאה.מתפתחים עליהם מחלה ות ותסמיני סמוינשארות דבקות הה

, 8, שהתפתחו עליהם תסמיני עין טווס אופייניים בשלב 3יוני[ העלים שנדבקו בשלב -אפריל] :10-11 יםשלב
 מצהיבים ולאחר מכן נושרים. 

אוגוסט[ עם חלוף הזמן מספר העלים הנגועים הנשארים מחוברים לעץ הולך וקטן. בגלל -]עונה נוכחית; יולי :12שלב 
 בריא".מנראה שהעץ "ועים נושרים, ומפני שמרבית העלים הנג( 7הצימוח החדש )שלב גל 

, שלא נשרו 8, שהתפתחו עליהם תסמינים בשלב 3ינואר[ העלים שנדבקו בשלב -]עונה הבאה; אוקטובר א:13שלב 
  . הבאההתחלי בעונה מידבק , עוברים את הקיץ ומשמשים כמקור 11בשלב 

, משמשים כמקור , שעברו את הקיץ בנגיעות סמויה9ינואר[ העלים שנדבקו בשלב -]עונה הבאה; אוקטובר ב:13שלב 
 .הבאההתחלי בעונה מידבק 
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בישראל.  Venturia oleagineaסכימה המתארת את האטיולוגיה של מחלת עין טווס הנגרמת על ידי הפטרייה  .18איור 
 השלבים השונים של מחזור המחלה, כמוסבר בטקסט.המספרים הרשומים באיור מפרטים את 

 

שני מקורות מידבק התחלי, מתרחשים שני אירועי הדבקה ויש שלושה אירועים של יש שני גלי מחלה, על פי המודל 
האירועים העיקריים המתרחשים במהלך ההתפתחות של חלקם נמשכים יותר מעונה אחת. התפתחות תסמינים. 

 ים סכמטיתמתוארו 1מפורטים בטבלה בישראל  Venturia oleagineaמחלת עין טווס הנגרמת על ידי הפטרייה 
   .19באיור 

 

 האירועים העיקריים המתרחשים המהלך ההתפתחות של מחלת עין טווס בישראל* .1טבלה 

  אירוע הדבקה גל מחלה
 שבהםבו נוצרו העלים מועד ה

 התפתחו תסמיני המחלה

תקופת משך  
דגירה ה

 )חודשים(
מועד  מספר

 התרחשות
 מועד התרחשות מספר

עונה של ה 2 פברואר-דצמבר ראשון
 הקודמת

עונה אפריל של ה-מרץ
 הקודמת

 8-12 קיץ של העונה הקודמת -אביב

 1-4 של העונה הנוכחית סתיו דצמבר-אוקטובר 1

 4-8 קיץ של העונה הקודמת-אביב דצמבר-אוקטובר 1 מאי-מרץ שני

עונה הראשון )
 הבאה(

פברואר -דצמבר
 עונה הבאה(ה)

 8-12 קיץ של העונה הנוכחית-אביב אפריל-מרץ 2

פונט העונה הנוכחית;  –שחור פונט העונה הקודמת;  –אדום פונט *צבע הפונט מצביע על העונה בה מתרחש האירוע. 
 הבאה העונה –כחול 

 

 :גלי מחלה

העלים הנגועים בגל במחלה הראשון  ומגיע לשיאו באמצע חודש פברואר. בחודש דצמברמתחיל  גל המחלה הראשון
בגל  נדבקו בעונה הקודמת ועברו את הקיץ בנגיעות סמויה ו/או בנגיעות גלויה )אילו הם מקורות המידבק ההתחלי(.

 זה גם נכללים העלים שנוצרו בצימוח הסתווי השנה ונדבקו בעונה הנוכחית.

 ך עד לסוף העונה. העלים הנגועים בגל המחלה השני נדבקו בעונה הנוכחית.נמשמתחיל בחודש מרץ ו גל המחלה השני

 

 התחלי:מקורות מידבק 
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מת ונדבקו קיץ של העונה הקוד-נוצרו באביבעלים עם נגיעות גלויה. עלים אלה  :הראשוןמקור המידבק ההתחלי 
באירועי הגשם/הרטבה הראשונים מתפתחים עליהם נבגים. הנבגים מופצים באירועי גשם  .בתחילת החורף הקודם

 .העיקרי העונהההתחלי זה מקור המידבק דצמבר ומדביקים את העלים. -בחודשים נובמבר

עלים אלה נוצרו באביב של העונה הקודמת. תסמיני מחלה  עלים עם נגיעות סמויה. :השנימקור המידבק ההתחלי 
  ינואר. עלים אלה נמצאים בחלק התחתון של הענפונים.-מופיעים על עלים אילה בחודשים דצמבר

 :והתפתחות תסמינים אירועי ההדבקה

. עונהבאירוע ההדבקה העיקרי הוא אירוע הדבקה זה . דצמבר-בחודשים אוקטוברמתרחש  :הראשוןאירוע ההדבקה 
נדבקו הם  .חודשים ויותר( 21)לפני  או של לפני שתי עונות העונה הקודמתקיץ של -באביבהעלים המדביקים נוצרו 

. העלים הנדבקים נוצרו בצימוח או סמויה ועברו את הקיץ בנגיעות גלויה חודשים ויותר( 8)לפני  בעונה הקודמת
שנדבקו עלים העל  מתפתחים מחלה תסמיני. ודשים או יותר(ח 8עונה הקודמת או לפני כן )לפני הקיצי של -האביבי

אירוע חודשים. ב 4-8 הואעונה הנוכחית ומשך תקופת הדגירה המאי של -בחודשים מרץ באירוע ההדבקה הראשון
 מתפתחיםתסמינים חודשים(.  2-4לפני עלים שנוצרו בגל הצימוח הסתווי האחרון )גם עשויים להידבק  זההדבקה 

 .חודשים 1-4 הואעונה הנוכחית ומשך תקופת הדגירה ה של ינואר-דצמברבחודשים על עלים אילה 

הבאות לידי הדבקות סמויות  מתפתחות ה. באירוע הדבקה זאפריל-בחודשים מרץמתרחש  :השניאירוע ההדבקה 
הדבקה אירוע נדבקו בחודשים( והם  6-12העלים המדביקים נוצרו בעונה הקודמת )לפני  .בעונה הבאהרק  ביטוי

קיצי של עונה זו או -חודשים(. העלים הנדבקים נוצרו בצימוח האביבי 2-4בעונה הנוכחית )לפני ן שהתרחש הראשו
 מתפתחיםתסמינים את הקיץ בנגיעות סמויה ו עוברים. העלים הנגועים קיצי של העונה הקודמת-בצימוח האביבי

 חודשים.  8-12 הואמשך תקופת הדגירה  .הבאהעונה של ה פברואר-דצמברים בחודש יהםעל

 

סכימה המתארת את האירועים העיקריים המתרחשים במהלך ההתפתחות של מחלת עין טווס הנגרמת על ידי הפטרייה  .19איור 
Venturia oleaginea  עלים הנגועים  –בישראל. על פי המודל המוצע יש שני מקורות מידבק ראשוני שעוברים מעונה לענה

תחילת החורף והשני בסוף -בנגיעות גלויה ועלים הנגועים בנגיעות סמויה. יש שני אירועי הדבקה עיקריים: הראשון בסוף הסתיו
עלים בגיל של ל שונות )כתלות במועד ההדבקה( : תחילת האביב. תסמיני המחלה מתפתחים על עלים בשלוש קבוצות גי –החורף 

 חודשים. 12 –מ עלים מבוגרים ובחודשים,  4-8בגיל של חודשים,  2-4

 

 טווסלהתמודדות עם מחלת עין  גישה מיטבית, ידידותית לסביבה,. פיתוח 2

 בהסתמך על התובנות שהועלו לגבי האטיולוגיה של מחלת עין טווס בישראל, נראה שמחזור החיים של הפטרייה
Venturia oleaginea אירוע הדבקה אחד בעונה(. הדרך המיטבית רק קיים מת) הוא מחזור חיים מונוציקלי בישראל

את החיוניות  ,להתמודד עם פתוגנים שיש להם מחזור מחלה מונוציקלי היא להפחית את כמות המידבק ההתחלי
גישה להדברה עקרונות של בזאת  יםמוצע. בהתאם לכך, או את מידת האינפקטיביות שלו )הכושר שלו להדביק( שלו

עד שלושה שניים ישה צריך ליישם במהלך העונה . על פי הג(20)איור  מחלהה קרתמיטבית, ידידותית לסביבה, לב
 .18לאיור השלבים המוזכרים בשורות הבאות מתייחסים  ריסוסים.
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. בריסוס זה ייושם תכשיר המשפעל את מערכת ההגנה ריסוס הראשוןה יש לרסס את אוקטובר-בחודשים ספטמבר
הטבעית של העצים. להבנתנו ריסוס של תכשיר זה יפגע בחיוניות של המידבק מפני שהוא יקטין את הסבירות שעל 

ב(. אם לא יתפתחו בעלים אילה 1עלים שעברו את הקיץ כשהם נגועים בנגיעות סמויה יתפתחו תסמיני מחלה )שלב 
 (. 4מות המידבק ההתחלי תפחת וגל המחלה השני יהיה נמוך יותר )שלב תסמיני מחלה, כ

ייושם בין אירוע הגשם החורפי המשמעותי הראשון לאירוע הגשם החורפי העוקב. להבנתנו, באירוע  ריסוס השניה
הגשם החורפי הראשון מתפתחים על כתמי המחלה שעברו את הקיץ בנגיעות גלויה נבגים. הנבגים מופצים, 

מתפתחים על פני העלים  Venturia oleagineaחשת הדבקה באירועי הגשם העוקבים. מאחר שנבגי הפטרייה ומתר
במידה והם יחשפו לתכשירי הדברה הם ייקטלו. בריסוס זה יש ליישם תכשיר כימי ובעדיפות, תערובת של תכשיר 

לקטול את הנבגים שנוצרו באירוע  סיסטמי עם תכשיר פרוטקטנטי )כמו נחושת(. לריסוס זה שתי מטרות. הראשונה,
(. 2הגשם הראשון על העלים שעברו את הקיץ בנגיעות גלויה ולפגוע באינפקטיביות של המידבק ההתחלי )שלב 

המטרה השנייה של הריסוס היא להגן על העלים הבריאים בפני ההדבקה שתתרחש באירועי הגשם העוקבים, ולמנוע 
 (. 3את ההדבקות המשניות )שלב 

(. יש צורך 7תחילת הקיץ, אחרי שכבר נוצרו עלים חדשים בקצות הענפונים )שלב  -ייושם באביב  השלישיוס ריסה
ליישם ריסוס זה רק באם קיימים עלים שנראים עליהם תסמינים של עין טווס. בריסוס זה יש ליישם תכשיר כימי 

. מטרת הריסוס היא להגן על הצימוח ובעדיפות, תערובת של תכשיר סיסטמי עם תכשיר פרוטקטנטי )כמו נחושת(
(. זאת, כדי להפחית את כמות המידבק ההתחלי שתעבור כנגיעות 9החדש שנוצר באביב בפני הדבקות חדשות )שלב 

ב(. תזמון הריסוס יקבע בהתאם לתנאי מזג האוויר ובעדיפות לאחר שיש תחזית לאירוע 13סמויה לעונה הבאה )שלב 
י הפטרייה מופצים באמצעות טיפות מי גשם וההדבקה מתרחשת כשהעלים רטובים גשם משמעותי. כפי שצוין נבג

 לפרק זמן ארוך. חשוב לציין שההשפעה של ריסוס זה תבוא לידי ביטוי רק בעונה הבאה.

     

 

באמצעות נים ווס בישראל. מועדי הריסוסים מצוישק הדברה מיטבי, ידידותי לסביבה, של מחלת עין טמיהצעה של מ .20איור 
חיצים צבעוניים וסוג תכשיר ההדברה אותו יש ליישם רשום בטקסט. העקומים מבטאים את התפתחות המחלה ללא טיפולי הדברה 

 נגיעות סמויה. –נגיעות ויזואלית; קווים בצבע אדום  –קוים שחורים  )קווים דקים( ועם טיפולי ההדברה )קווים עבים(.

 

להמלצות להדברת המחלה שפורסמו בספרד המקובלות גם במדינות נוספות.  הגישה המוצעת כאן דומה, בעיקרון,
שם מומלץ ליישם בכרמים/אזורים עם נגיעות גבוהה ריסוס אחד לפני עונת הגשמים וריסוס שני באביב. 
בכרמים/אזורים עם נגיעות בינונית מומלץ ליישם רק את הריסוס הראשון ובכרמים/אזורים עם נגיעות נמוכה מומלץ 

(. למרות המאמצים שהשקענו לא הצלחנו למצוא את הבסיס López-Villalta, 1999א ליישם תכשירי הדברה כלל )ל
הביולוגי ששימש לפיתוח המלצות ההדברה בספרד. בכל מקרה, העובדה שעקרונות ההדברה אותם אנחנו מציעים 

לבחון את הגישה המוצעת בניסויים  תיכוני מעודדת. יש-דומות לממשקי ההדברה המקובלים במדינות עם אקלים ים
 מבוקרים באזורי גידול שונים בארץ לפני שמיישמים אותה כאן בקנה מידה רחב.
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