
 2019-2020 דוח סיכום מחקר קרן שה"מ

 התמודדות עם מחלות קרקע באננס

 870-6780-19מספר: 

 

 שותפים למחקר:

השירותים ), יעל מלר הראל, (מו"פ דרום) , שבתאי כהןעירית דורי ליאור אברהם )שה"מ(,

 (להגנת הצומח, המעבדה למחלות צמחים

 

 תקציר: 

)מסלול פוטוסינתיזה ייחודי  CAM( הוא צמח טרופי מסוג Ananas comosusהאננס )

(, אשר מקורו בדרום Brumeliaceaeהמאפשר חיסכון במים(, ממשפחת הברומליים )

דונם אננס וישנה הרחבה של שטחי הגידול.  2200 כובמרכז אמריקה. בישראל מגדלים 

בשור(, ולאחרונה גם שטחי הגידול מפוזרים לאורך מישור החוף עד צפון מערב הנגב )חבל ה

משך  .בעיקר בקרקעות חוליות, קלות ובמצע מנותק בבקעת הירדן, ברמת הנגב ובערבה

חודשים לאסיף הנצרים. בגידול  2-4-חודשים ועוד כ 24-14הגידול משתילה לקטיף נע בין 

אינטנסיבי בבתי צמיחה, נפוצה מאד תופעה של התנוונות וריקבון שורשים הנובעת מפגעי 

קרקע שונים, לעיתים רבות בשילוב גורמים מעודדים כגון ניקוז לקוי, עודפי מים ועוד. אלו 

ם לעיכוב משמעותי בצימוח ותמותה של הצמח. על כן, שמירה על בריאות עשויים לגרו

הקרקע ומערכת השורשים בגידול אננס הם המפתח להצלחת הגידול. מטרת המחקר: 

בניסוי . להתמודדות עם מחלות קרקע פטרייתיות בגידול אננס בחינה של מספר טיפולים

ראשונה,  ל/מחקרת גידו. בסיום שנ(MD2-טיפולים על רקע של שני זנים )קווין ו 5נבחנו 

אה נרהפוגעים בגידול וכמו כן תיום( ישני פתוגנים עיקריים )פוזריום, פ ה נוכחות שלנמצא

גידול בערוגות מוגבהות עם הפחתת השקיה, על פני יתרון לטיפול האגרוטכני שכלל  בבירור

. היתרון בתכשירים כימיים(טיפולים  2, טיפול ביולוגי, ללא טיפול - יתר הטיפולים )ביקורת

בהשוואה ליתר הטיפולים.  בא לידי ביטוי באחידות צימוח גבוהה ובעוצמת צימוח חזקה יותר

  בשנת המחקר הבאה נלמד את השפעת הטיפולים על יבול הפרי ואיכותו בשני הזנים.

 

 מבוא:

חי דונם אננס בבתי צמיחה מסוגים שונים, יש הרחבה של שט 2200-בישראל מגדלים כ

 24-14בתנאי הגידול בישראל, משך הגידול משתילה לקטיף נע בין הגידול משנה לשנה. 

חודשים, כתלות בתנאי הגידול: גודל השתיל/נצר, סוג המבנה, תאריך השתילה, מועד 

היות שמשקל הצמח בעת ההפרחה הוא מדד חשוב בקביעת משקל הפרי  ההפרחה ועוד.

טיבי בעונה אחת בהשוואה לאחרת, יעכב את הקטיף בקטיף, כל גורם הפוגע בצימוח הווגט



או יקטין את היבול. בנוסף לכך, אינדוקציה לפריחה ותהליך הפריחה, המתקבלים כאשר 

תנאי אקלים, זמינות מים ודשן וכו'(, עשויים לפגוע בריאות הצמח, הצמח נמצא בתנאי עקה )

ולמזיקים התוקפים את העלווה  אננס סביל יחסית למחלותכלל, כבפוטנציאל היבול ובאיכותו. 

והפרי אולם, בגידול אינטנסיבי בבתי צמיחה בדומה לגידולים נוספים כגון עגבנייה, נפוצה 

 לעיתים בשילוב מאד תופעה של התנוונות וריקבון שורשים הנובעת מפגעי קרקע שונים

משמעותי  קוי, עודפי מים ועוד. אלו עשויים לגרום לעיכובניקוז לגורמים מעודדים כגון 

היכולת של . בצימוח, להצהבה ובמקרים חמורים להתמוטטות כללית ותמותה של הצמח

 ובזמן הראוי, נפגעת משמעותית. המלא ולשאת פרי שיגיע לפוטנציאל גודל פגועיםצמחים 

 תהצלחלמפתח הך של אננס היא ממוששמירה על בריאות הקרקע בגידול אינטנסיבי ועל כן, 

שאובחנו בגידול אננס בישראל כוללים: נמטודות, חיידקים ופטריות פגעי הקרקע  גידול.ה

 . מסוגים שונים

הגורמים המעודדים את התפתחות מחלות הקרקע )פטריות( הם: עודפי מים, ניקוז לקוי, 

, אלו מתווספים לגידול אינטנסיבי של אננס PH 7-8מתונה, -טמפ' קרקע גבוהה

בישראל, דומה למתרחש בגידול ירקות במבנים  . תמונת המצב בגידול אננסבמונוקולטורה

בממשק אינטנסיבי, גם בגידול אננס בשטח בו גדל אננס במחזורים הקודמים אנו עדים 

לבעיות קשות של חוסר אחידות בהתפתחות הצמחים, ריקבונות שורש ופגיעה משמעותית 

, גידול האננס בפוטנציאל היבול והאיכות של הפרי. בשונה ממרבית גידולי הירקות במבנים

חודשים( והסיכוי להתפתחות ולעלייה בנגיעות של פגעי קרקע  18-27הינו ארוך מאד )

במהלך הגידול עולה עם התקדמות הגידול, כמו כן, מרבית חומר הריבוי )פרט לשתילים 

שהוכנו מתרבית רקמה או שתילי גוש ממשתלה מוסמכת( המשמש את המגדלים לעונה 

ה עצמאית מנצרים שגדלו בשטחים ותיקים, דבר המגדיל את החדשה נלקח ברובו בצור

סיכויי האילוח החוזר של פגעי קרקע בחלקות חדשות. בנוסף לכך, נכון להיום אין ברשות 

המגדלים חומרי הדברה מורשים לשימוש במהלך הגידול פרט לחומרים המורשים לחיטוי 

ברה טובה של מרבית פגעי הקרקע לפני השתילה. חיטוי הקרקע )כימי/סולרי( מאפשר הד

הקרקע לפני השתילה אולם מספר חודשים לאחר מכן ישנו אילוח מחודש של השטח ויעילות 

 החיטוי פוחתת משמעותית.

מספר גישות להתמודדות עם מחלות הקרקע  בישראל בוחנים לראשונהאנו בהצעת מחקר זו 

 הנגרמות מפטריות הגורמות לרקבון שורשים. 

 

 :המחקרמטרות 

לבחון שיטות שונות לטיפול בבעיות של רקבון שורשים בצמחי אננס, הנגרם מנגיעות 

במחלות קרקע )פטריות(. הנושא לא נבחן בעבר בגידול אננס בישראל ולכן מידת התועלת 

 הצפויה מביצועו גבוהה והשפעת תוצאותיו תהיינה מידיות.  

 



 שיטות וחומרים:

ומהווה עבודת הכנה לניסויים עתידיים בנושא זה ( פרלימינרי)ניסוי זה הינו ניסוי ראשוני 

 מצומצם וחלקם משולבים.  מספר הטיפולים ,בשלב זה מורכבים יותר, על כן

  של הטיפולים השונים בניסוי: הרציונללהלן תיאור 

 וטבילה, ללא ערוגות מוגבהות. השקיה משקית וללא טיפולי הגמעה - ביקורת

 :שני מרכיביםכולל טיפול אגרוטכני משולב למניעת עודפי מים, הטיפול 

 ערוגות מוגבהות לשיפור הניקוז .א

 מהשקיה משקית( לצמצום עודפי מים אפשריים. 70%-השקיה בחסר )כ .ב

 :טיפולים נוספים: הגמעה של חומרים לטיפול במחלות קרקע

  טיפול ביולוגי- ( שימוש בחיידקים מועילים EM)לשיפור כללי של בריאות  אדמה

  הקרקע

  אלייט הכולל טבילת חומר הריבוי לפני שתילה בטיפול משולב- (Fosetyl 

aluminiumרידומיל גולד נוזלי הגמעה של  ולאורך הגידול ( לטיפול בפיטופטורה

(Metalaxyl - Mefenoxam) תיוםילטיפול בפ. 

 מיראז' טיפול ב- (PROCHLORAZ ) לטיפול בפוזריוםהגמעה לאורך הגידול. 

סקירת ספרות מהנעשה בעולם וכמו גם על ניסיון בחירת החומרים נעשתה על סמך 

 המגדלים בישראל.

 

 :תיאור הניסוי

( 60%הצללה( בחורף, רשת צל שחורה ) 45%גידול בחממה, המכוסה פלסטיק "אננס" )

חזרות,  4-טיפולים ב 5בחנו נ ,MD2 -קווין ו -בקיץ. בשני הזנים המקובלים בגידול בישראל 

 חלקות(. 40)סך הכל  מ' רץ לחזרה 7-ב צמחים למטר רץ 8 עומד של, בצמחים לחזרה 56

שלוחות טפטוף וללא חיפוי  2מ' בין מרכזי ערוגות,  1.6השתילה בשתי שורות בערוגה, 

 חרסית(. 6%סילט,  7%חול,  87%) מקומית תחולי ה קרקעבחממה הינקרקע ה קרקע.

 

ובה נמצאו עם בעיות בגידול מחזורי גידול של אננס  2נבחרה חלקה שעברה  - הכנת שטח

 קוב 5במינון פיזור קומפוסט  השנע .(פוזריום ופיתיום - פטריות קרקע) אננס פתוגנים של

פ.א שקוף חיפוי תחת על פי המקובל, קרקע . השטח עבר חיטוי תיחוחב והצנעהלדונם 

  '/ד'(.ל 20ליטר ולאחריו קונדור  ל'/ד' 60)אדיגן  2019 מאי-אפרילבחודש 

בזן קווין נשתלו נצרים שנלקחו משטח עם בעיות של . 28.5.2019בתאריך נעשתה שתילה 

 , נשתלו שתילי תרבית רקמה )גינוסר תרביות רקמה(. MD2פגעי קרקע, בזן 



קמחיות, בל טיפול בטבילה לפני שתילה ותוך כדי גידול לכנימות יכל חומר הריבוי ק :הערה

חומצה זרחתית מנפח  0.3%ליטר לדונם +  1בל טיפול לנמטודות )ויידט יוכל שטח הניסוי ק

 מיכל ההגמעה( לאורך הגידול )אחת לחודשיים משלב שלושה חודשים משתילה(.   

 : חודשים( 4-3)אחת לבמהלך הניסוי  מדידות

 .עוצמת צימוח ומשקל העלה הגדול ביותראחידות ו -מדד צימוח  .1

והעברה של שני צמחים  יקה הרסנית לבחינת בריאות השורשיםבד .2

למחלות צמחים בשירותים להגנת הצומח  מעבדהבלאפיון נגעים לטיפול 

 .ולביקורת

 הטיפולים בניסויתיאור כללי של  :1טבלה מס' 

 תכנון - : פירוט הטיפולים בניסוי2טבלה מס' 

 

 

סימון 
 הטיפול

 תיאור הטיפול שם הטיפול שם הזן

1 A ביקורת קווין 
 ללא טיפולים נגד מחלות קרקע

2 B MD2 ביקורת 

3 C גידול בערוגה מוגבהת עם הפחתת  -טיפול אגרוטכני   אגרוט' קווין
 אגרוט' D MD2 4 השקייה

5 E ביולוגי קווין ( טיפול בתכשיר ביולוגי מבוסס חיידקיםEM )
 ביולוגי F MD2 6 בהגמעה לאורך הגידול

7 G בטבילת חוטרים ובתכשיר  טיפול בתכשיר אלייט אלייט קווין
 אלייט H MD2 8 רידומיל בהגמעה לאורך הגידול

9 I מיראז' קווין 
 טיפול בתכשיר מיראז' בהגמעה לאורך הגידול

10 J MD2 'מיראז 

שם 
 הטיפול

שם 
 הזן

סוג 
 הטיפול

 תכנון -פירוט הטיפול 

A קביעת משטר השקיה משקי: כרבע עד שליש מההתאדות המחושבת פנמן לאזור  ביקורת קווין
 ביקורת B MD2 הניסוי בצמחים בוגרים ולפי שימוש בטנסיומטרים לקביעת תדירות ההשקיה.  

C ממשטר השקיה משקי. גידול בערוגות  70% -קביעת משטר השקיה בחסר  אגרוט' קווין
 אגרוט' D MD2 ס"מ 30-מוגבהות כ

E 5בשני הזנים, לאחר מכן  אחת לחודש  -מיד לאחר השתילה  -ליטר לדונם.  20 ביולוגי קווין 
 ביולוגי F MD2 ליטר לדונם

G אלייט קווין 
אלייט. שבוע לאחר  0.3%דקות בתמיסה  3- 2הזנים למשך  2לפני שתילה טבילת 

 60חודשים  6סמ"ק לדונם ומגיל  40מינון   MD2שתילה הגמעה ברידומיל בזן 
סמ"ק לדונם, בזן קווין ניתן הטיפול לאחר קליטה והתבססות השורשים. טיפולי 

סמ"ק  300 -חודשים משתילה  3רידומיל אחת לחודשיים. ריסוס יחיד באלייט 
 לדונם.

H MD2 אלייט 

I גרם לשתיל(.  0.2לדונם ) או סמ"ק  400שבועות משתילה הגמעה במיראז'  4 מיראז' קווין
 מיראז' J MD2 המשך טיפולים אחת לחודשיים.



 (E-Jבטיפולי ההדברה ) הראשונה הניסוי שנתב בפועל שניתנו הטיפולים פירוט: 3טבלה מס' 

 

 

 : מפת שטח הניסוי1איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם 
 הטיפול

שם 
 הזן

סוג 
 2020 2019 הטיפול

E ביולוגי קווין 
30-
 יול-04 מאי

07-
 אוג

04-
   ספט

29-
 ספט

04-
   נוב

04-
 דצמ

06-
 ינו

10-
 פבר

09-
 מרץ

05-
 מאי

F MD2 ביולוגי 
30-
 יול-04 מאי

07-
 אוג

04-
   ספט

29-
 ספט

04-
   נוב

04-
 דצמ

06-
 ינו

10-
 פבר

09-
 מרץ

05-
 מאי

G אלייט קווין 
טבילה 
אלייט 
   יול-04 28/5

2/9 
ריסוס 
 אלייט

רידומיל 
10/9     

רידומיל 
20/11       

רידומיל 
11/3   

H MD2 אלייט 
טבילה 
אלייט 
28/5 

רידומיל 
3/6   

2/9 
ריסוס 
 אלייט

רידומיל 
10/9     

רידומיל 
20/11       

רידומיל 
11/3   

I מיראז' קווין 
     יול-04  

10-
       נוב-20     ספט

11-
   מרץ

J MD2 'מיראז 
     יונ-20  

10-
       נוב-20     ספט

11-
   מרץ

1.6 מ'

HDFBJCGAIEDBHJFICGEA

MD2MD2MD2MD2MD2קוויןקוויןקוויןקוויןקוויןMD2MD2MD2MD2MD2קוויןקוויןקוויןקוויןקווין

ביקורתביולוגיאלייטאגרוט'מיראז'ביולוגימיראז'אלייטביקורתאגרוט'ביולוגימיראז'ביקורתאלייטאגרוט'מיראז'ביקורתביולוגיאגרוט'אלייט

403836343230282624222018161412108642

14 מ'

GCEAIDHBJFCAGIEJDHFB

MD2MD2MD2MD2MD2קוויןקוויןקוויןקוויןקוויןMD2MD2MD2MD2MD2קוויןקוויןקוויןקוויןקווין

ביקורתביולוגיאלייטאגרוט'מיראז'ביולוגימיראז'אלייטביקורתאגרוט'ביולוגימיראז'ביקורתאלייטאגרוט'מיראז'ביקורתביולוגיאגרוט'אלייט

39373533312927252321191715131197531

שבילכניסה לחממה
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 תוצאות:

 

 ,1-5מדדים צמחיים: אחידות צימוח )אחידות( ועוצמת צימוח )צימוח(, : 4טבלה מס' 

 = גבוהה/ חזקה. 5 

 

 

 בזן קווין בטיפולים השונים לאורך העונה משקל העלה )הגדול ביותר( הממוצע: 2 'איור מס

מבנה ביציאת התפרחת ושינוי בשל  2/6/2020במדידה יורד * משקל העלה הגדול ביותר 

 .2020 מרץ לאפרילבתקופה שבין בזן קווין  הצמח

 ממוצע 2/6/20 4/3/20 27/11/19 28/8/19   

 סימון
 הטיפול

שם 
 הזן

שם 
 צימוח אחידות צימוח אחידות צימוח אחידות צימוח אחידות צימוח אחידות הטיפול

A 3.5 3.2 3.4 3.0 3.5 3.4 3.8 3.4 3.3 3.1 ביקורת קווין 

B MD2 3.3 3.2 3.3 3.1 3.4 3.3 3.5 3.0 3.0 3.4 ביקורת 

C 4.6 4.4 4.6 4.3 4.8 4.5 4.9 4.6 4.3 4.1 אגרוט' קווין 

D MD2 '4.5 4.4 4.6 4.5 4.6 4.6 4.5 4.1 4.3 4.3 אגרוט 

E 3.7 3.8 3.8 3.9 3.6 3.6 3.9 3.8 3.5 3.8 ביולוגי קווין 

F MD2 3.8 3.6 4.0 3.6 3.9 3.6 3.9 3.3 3.5 3.8 ביולוגי 

G 3.7 3.8 3.8 3.9 3.4 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 אלייט קווין 

H MD2 3.5 3.4 3.5 3.3 3.5 3.6 3.6 3.0 3.5 3.6 אלייט 

I 3.5 3.3 3.4 3.1 3.6 3.5 3.8 3.0 3.4 3.5 מיראז' קווין 

J MD2 '3.6 3.5 3.6 3.4 3.9 3.8 3.6 3.4 3.4 3.6 מיראז 
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 MD2בזן : משקל העלה )הגדול ביותר( הממוצע לאורך העונה בטיפולים השונים 3 'איור מס

 

 

 דיון ומסקנות:

בגידול וללא קטיפים(, ניתן  י)השלב הווגטטיבבשנת הגידול הראשונה  מתוצאות המחקר

על פני לראות בצורה ברורה מאד את היתרון באחידות ובעוצמת הצימוח בטיפול האגרוטכני 

הטיפול הביקורת ועל פני יתר טיפולי ההגמעה. היתרון חזר על עצמו בכל החזרות של 

רה בצו)לרוב היה גבוה יותר  כמו כן משקל העלה הגדול ביותרהאגרוטכני ובשני הזנים. 

 . בשני הזנים משמעותית( בטיפול האגרוטכני בהשוואה לטיפול הביקורת

והחקלאיים על המדדים הפיזיולוגים אם בכלל  נראה שישנה השפעה קטנה הטיפולי ההגמעל

היה מעט מוצלח  נראה שהטיפול הביולוגיאלו מבין טיפולים בהשוואה לטיפול הביקורת. הנ"ל 

ציוני האחידות ועוצמת הצימוח , ובMD2במשקל העלה הגדול ביותר בזן יותר מהביקורת 

 בשני הזנים. 

בשטח בעל ככלל, לא נראו בעיות מיוחדות בגידול עצמו פרט לבעיות הקרקע הצפויות בגידול 

 היסטוריה בעייתית בגידול אננס. 

בחשיבותו  מרכזילגורם  תקרקע נחשבהשל  ניקוזיכולת התנאי אקלים מתאימים, פרט ל

ועוד. נראה  , פגעי קרקע, השקיהבהצלחת הגידול בעולם, הרבה לפני פוריות קרקע, הזנה

טוב שהינה מנוקזת באופן חול(  87%) חולית קרקעבנעשה ל ודיגהש, על אף זהשגם בניסוי 

שיפור , יש לממחזורים קודמיםעל רקע של היסטוריה עם בעיות של פגעי קרקע זאת , ויחסי
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בבית אוורור בשל חוסר היוצרים תנאים עודפי מים עה דרמטית לטובה. הניקוז השפ

 של הקרקע. השורשים מעודדים את התפתחותם של פתוגנים 

שנערכו על  חודשים( 4תקופתיות )אחת ל בבדיקות מעבדהבחלקת הניסוי בניסוי זה מצאנו 

נגיעות  ,שירותים להגנת הצומח ולביקורתבמחלקה למחלות צמחים בידי ד"ר יעל מלר 

 Fusarium Fujikuroi, Pythium) ובריזוקטוניה ספציפיים לאננס פוזריוםבפיתיום וב

arrhenomanes, Rhizoctonia sp.) ,בפתוגנים הנגיעות .נמצאה נגיעות בפיטופטורה לא 

כללי בטיפולים שונים ולא תמיד התקבלה תוצאה שחזרה על עצמה בין התאפיינה בפיזור 

בעלי ולרוב גם  כלורוטיים, . בנוסף, למרות שנדגמו צמחים מעוכביםלאורך הגידול הבדיקות

בחלק מהמקרים לא נמצא גורם  ,לבדיקות המעבדהו/או רקובה, מערכת שורשים מנוונת 

הפתוגנים  של , זיהוי ואפיוןההקושי הקיים כיום במציא צביע עלמזה דבר  .פתוגני כלל

. מעורבים בכךולא מן הנמנע שמספר גורמים פתוגנים יחד  בגידולהמעורבים בפגיעה 

גורמים ושיפור ההבנה של ה בתחום זה לצמצום פערי הידע נדרשת עבודה נפרדת

   השורשים בגידול. ןובריקבוהמעורבים בעיכוב הצימוח 

 

של היבול ואיכותו בין הטיפולים המשך המחקר בשנה השנייה יאפשר השוואה ברורה 

ומקיף ידע מחקרי זה מהווה את בימים אלו את הבסיס למחקר המשך רחב  ןהשונים. כמו כ

מציאת ממשק ההשקיה את:  . המחקר כוללבמבוא שצוינולבעיות העוסק בפתרון משולב 

, אפיון וזיהוי של )בדגש על שיפור ניקוז( שיפור האגרוטכניקה בגידולהמיטבי לגידול, 

   . הדברה/טיפול בפתוגנים המעורביםמציאת פתרונות , הפתוגנים המעורבים בגידול
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