
, משה ברונר , טלי אילני, ליאור אברהם, עירית דורי: שותפים

.יעל מלר הראל, סטנלי פרימן, שבתאי כהן 

פיתוח ממשק להתמודדות עם 

פגעי קרקע באננס



מבוא
בגידול אינטנסיבי בבתי צמיחה  

נפוצה מאד תופעה של , (מונוקולטורה)

התנוונות וריקבון שורשים הנובעת מפגעי  

לעיתים רבות בשילוב גורמים  , קרקע שונים

.  עודפי מים ועוד, מעודדים כגון ניקוז לקוי

אלו עשויים לגרום לעיכוב משמעותי בצימוח  

שמירה על בריאות  , על כן. ותמותה של הצמח

הקרקע ומערכת השורשים בגידול אננס הם  

.המפתח להצלחת הגידול



:מטרות המחקר
פיתוח של ממשק לטיפול ולהתמודדות עם מחלות 

קרקע פטרייתיות בגידול אננס על מנת לשפר את 

לקצר את משך זמן הגידול  , האחידות בגידול

.ולהעלות את היבול והרווחיות של החקלאי

:מטרות ספציפיות

.אפיון פגעי קרקע פטרייתיים לאורך הגידול

,  MD2-ממשק ההשקיה המיטבי בזנים קווין ולימוד 

.פיתוח מקדמי השקיה מותאמים לגידול

.קרקעממשק הדברה משולב למחלות פיתוח 



שיטות וחומרים-2019ניסוי מחלות 

מחזורי גידול של אננס עם  2חלקה שעברה : היסטוריה

בעיות בגידול 

קווין ייחורים , (קטנים)שתילים מתרבית MD2:חומר הריבוי

(. גדולים)

'ד/'ל20ליטר ולאחריו קונדור ' ד/'ל60אדיגן: חיטוי קרקע

29/5/19: מועד שתילה

שתילים לדונם  5000: עומד שתילה

5/8/20הפרחה MD2, קווין התמיינות טבעית: הפרחה

במשך כל הניסוי הצמחים טופלו כנגד כנימה  : הגנת הצומח

.קמחית ונמטודות



2019ניסוי מחלות –טיפולים 

תיאור הטיפולשם הטיפולזןטיפול

Aביקורתקווין

BMD2ביקורת

Cאגרוט'קווין

DMD2'אגרוט

Eביולוגיקווין

FMD2ביולוגי

Gאלייטקווין

HMD2אלייט

Iמיראז'קווין

JMD2'מיראז

ללא טיפולים נגד מחלות קרקע

טיפול אגרוטכני  - גידול בערוגה מוגבהת עם 

הפחתת השקייה

 )EM( טיפול בתכשיר ביולוגי מבוסס חיידקים

בהגמעה לאורך הגידול

טיפול בתכשיר אלייט בטבילת חוטרים ובתכשיר 

רידומיל בהגמעה לאורך הגידול

טיפול בתכשיר מיראז' בהגמעה לאורך הגידול

מהשקיה משקית70%=השקיה מופחתת*

*



השפעת הטיפולים על מדדים צמחיים

עוצמתאחידותעוצמתאחידותעוצמתאחידותעוצמתאחידותעוצמתאחידותשם זןסימון

צימוחצימוחצימוחצימוחצימוחצימוחצימוחצימוחצימוחצימוחהטיפולטיפול

A3.13.33.43.83.43.53.03.43.23.5ביקורתקווין

BMD23.43.03.03.53.33.43.13.33.23.3ביקורת

C4.14.34.64.94.54.84.34.64.44.6אגרוט'קווין

DMD2'4.34.34.14.54.64.64.54.64.44.5אגרוט

E3.83.53.83.93.63.63.93.83.83.7ביולוגיקווין

FMD23.83.53.33.93.63.93.64.03.63.8ביולוגי

G3.63.63.83.93.93.43.93.83.83.7אלייטקווין

HMD23.63.53.03.63.63.53.33.53.43.5אלייט

I3.53.43.03.83.53.63.13.43.33.5מיראז'קווין

JMD2'3.63.43.43.63.83.93.43.63.53.6מיראז

ממוצע28/8/1927/11/194/3/202/6/20

(גבוה)5-( נמוך)1אחידות צימוח ועוצמת צימוח    : הערכה



ביקורתטיפול אגרוטכני



השפעת הטיפולים על משקל העלה  
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MD2השפעת הטיפולים על משקל הפרי בזן 
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חודשים לאחר שתילה10-חודשים עד שנה ו4-שנה ו: קטיף



קוויןהשפעת הטיפולים על משקל הפרי בזן 
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2019סיכום ניסוי מחלות 

שכלל גידול  טיפול האגרוטכני לנמצא יתרון ברור 

על פני טיפולי  , בערוגות מוגבהות עם הפחתת השקיה

. הביקורת

היתרון בא לידי ביטוי באחידות צימוח גבוהה ובעוצמת 

צימוח חזקה יותר ולמשקל פרי ממוצע גדול יותר  

. משמעותית בשני הזנים

ושל  ' מיראזלטיפולי הגמעה לאורך הגידול של 

היה יתרון ברור במשקל הפרי , EMוהתכשיר הביולוגי 

.  הממוצע בהשוואה לביקורת



2020ניסוי מחלות –שיטות וחומרים 

חלקה שעברה מחזור גידול של : היסטוריה

אננס עם בעיות בגידול  

(גדולים)שתילים מתרבית MD2:חומר הריבוי

10/6/20: מועד שתילה

מנהרה עבירה: מבנה



2020ניסוי מחלות –טיפולים 

תעלההשקיהערוגההדברה כימיתטיפול

Aרגילהשטוחהללא

Bמופחתתשטוחהללא

Cרגילהמוגבהתללא

Dמופחתתמוגבהתללא

Eטוףרגילהשטוחהללא

Fקומפוסטרגילהשטוחהללא

Gרגילהמוגבהתפיתיום

Hרגילהמוגבהתפוזריום

Iרגילהמוגבהתריזוקטוניה

Jרגילהמוגבהתמשולב

עברו הרבה שטיפות לפני השתילההקומפוסטתעלות * 

מהשקיה רגילה70%השקיה מופחתת 



טיפולי הדברה

GHIJטיפול

 משולב )3 מחלות(ריזוקטוניהפוזריוםפיתיוםמחלה

רידומיל )פיתיום(טרכלור סופר Xסוויץרידומילהגמעות

סוויץ )פוזריום(עמיסטרמיראז'טאצ'יגארן

טרכלור סופר X )ריזוקטוניה(ריזולקסדיינון

טאצ'יגארן )פיתיום(

מיראז' )פוזריום(

עמיסטר )ריזוקטוניה(

דיינון )פיתיום(

סוויץ )פוזריום(

ריזולקס )ריזוקטוניה(

החלו שבועיים לאחר  ( בהגמעה)טיפולי ההדברה 

השתילה וניתנו פעם בחודש

GHIJ

 משולב ריזוקטוניהפוזריוםפיתיום

דיינוןריזולקסמיראז'דיינון

מיראז'

ריזולקס

טבילת בית השורשים למשך חצי דקה-לפני שתילה



קומפוסטתעלות 



השפעת הטיפולים על מדדים צמחיים

SESE

SE אחידותSE צימוחאחידותצימוחתעלההשקיהערוגההדברהטיפול

A3.383.630.140.14רגילהשטוחהללא

B3.503.380.000.28מופחתתשטוחהללא

C4.003.880.000.14רגילהמוגבהתללא

D3.753.500.170.24מופחתתמוגבהתללא

E4.133.630.140.14טוףרגילהשטוחהללא

F4.254.000.170.24קומפוסטרגילהשטוחהללא

G4.003.750.000.17רגילהמוגבהתפיתיום

H3.883.750.140.17רגילהמוגבהתפוזריום

I4.004.000.000.24רגילהמוגבהתריזוקטוניה

J3.633.380.140.14רגילהמוגבהתמשולב

(גבוה)5-( נמוך)1אחידות צימוח ועוצמת צימוח    : הערכה

(חודשים לאחר השתילה4.5)



השפעת הטיפולים על משקל העלה
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השפעת הטיפולים על נגיעות במחלות

תעלההשקיהערוגההדברה כימיתטיפול
צימוח 

מעוכב

צימוח 

בינוני

צימוח 

נמרץ

שכיחות 

מחלה

A10306017.5רגילהשטוחהללא

B30205035.0מופחתתשטוחהללא

C020805.0רגילהמוגבהתללא

D17.532.55027.5מופחתתמוגבהתללא

E015851.3טוףרגילהשטוחהללא

F10207025.0קומפוסטרגילהשטוחהללא

G12.51572.521.3רגילהמוגבהתפיתיום

H025756.3רגילהמוגבהתפוזריום

I012.587.50.0רגילהמוגבהתריזוקטוניה

J7.53557.516.3רגילהמוגבהתמשולב

צימוח נמרץ5, מעוכב מאד1-צמחים לחלקה 10-עוצמת צימוח 

אחוז הצמחים המעוכבים בטיפול–שכיחות מחלה 

(חודשים לאחר שתילה4-שנה ו)



השפעת הטיפולים על משקל הפרי
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2020סיכום ניסוי מחלות 

שתילים גדולים וחורף חם גרמו לקבלת צמחים גדולים 

בכניסה לחורף וגרמו לפריחה טבעית באחוזים גבוהים  

(.  40-60%)מאד 

צמחים שלא התמיינו קיבלו את טיפול ההפרחה מוקדם 

(.חודשים לאחר השתילה11.5)באופן יחסי 

הופעה מאוחרת יחסית של  , הפריחה המוקדמת

המחלה בשטח ופיזור לא אחיד שלה שגרם לשונות  

גבוהה בתוצאות גרמו לכך שלא היו הבדלים 

משמעותיים בין הטיפולים ולכן לא מאפשרים הסקת  

.מסקנות חד משמעיות מניסוי זה



סיכום ניסוי מחלות

יכולת הניקוז של הקרקע נחשבת לגורם מרכזי בחשיבותו  

.בהצלחת גידול האננס בעולם

עודפי מים היוצרים תנאים של חוסר אוורור בבית השורשים 

.מעודדים את התפתחותם של פתוגנים בקרקע

טיפולים אגרטכנים שמשפרים את ניקוז הקרקע ומונעים  

גידול , גידול בערוגות מוגבהות: את עודפי המים כגון

בתעלות בקרקע וממשק השקיה מיטבי הם המפתח  

.להצלחה בגידול

טיפולים ביולוגים וטיפולי הדברה גם עשויים לעזור  

.   בצמצום הנגיעות במחלות קרקע



טיפולי הדברה המשלב בין ניסוי 2021ניסוי מחלות 

.השקיההשקיה המבוססים על מקדמי מיטביים וטיפולי 

טיפוליםחיטויMD2קווין

KAביקורת ללא חיטוי קרקע )שוליים- ללא חזרות(ללא חיטוי קרקע

LBללא טבילה או הגמעותחיטוי קרקע

MCללא טבילה או הגמעות - השקיה מופחתתחיטוי קרקע 

NDתעלות הזנה )קומפוסט(חיטוי קרקע

OEטבילה לפני שתילה- כלורןחיטוי קרקע

PFעמיסטרחיטוי קרקע

QGטיפולי אלטרנציה - פוזריוםחיטוי קרקע

RHחיטוי קרקע)EM( הוליסטי

SIטבילה לפני שתילה+ טיפולי אלטרנציה פוזריום חיטוי קרקע

TJמופחת השקיה+ טיפולי אלטרנציה פוזריוםחיטוי קרקע



קומפוסטתעלות 



קומפוסטתעלות 



!תודה על ההקשבה

?מי עוד אוהב אננס


