
',  שלי'ו' קיט'בזנים , הפחתת רקבונות עוקץ במנגו
הקטיףלאחר 

______: תאריך______   : מנחה______: מגיש



Mangifera)המנגו▪ indica)  מקורו . האלתייםממשפחת
.  בורמה ובנגלדש, מצפון הודו

.שנה ממצרים100-לישראל הגיע המנגו לפני כ▪

.בארץ מגודלים חמישה זנים עיקרים▪

.כמחצית מהיבול בארץ מיועד ליצוא▪

.הרקבונות הינם גורם ההפחתה העיקרי במנגו▪

י מספר "היא מחלה הנגרמת ע (Stem-end rot)העוקץ רקבון ▪
.פטריות

:רקע



אצל  , 30%עד , התאפיינה בהיקף רקבונות גבוה2014עונת ▪
.מהמגדליםחלק 

. בבית האריזה נערכים מספר טיפולים להפחתה הרקבונות▪

ספורטקהברשת הפירות במים חמים וטיפול בחומר ▪
HCl))עם תמיסה חומצית יחד, 0.013%פרוכלורז  0.2%.



:מטרות הניסוי

בחומר למניעת עיוות  , האם ריסוס העצים במועד הפריחהלבחון 1.
לאחר הקטיף וללא את נזקי רקבונות העוקץ יפחית , תפרחות

.שארתיות חומרי הדברה בפרי

על , בהיקף העץ או פנים העץ, את הקשר בין מיקום הפרילבדוק 2.
.הרקבוןושכיחות מדדי ההבשלה 



:שיטת ומהלך המחקר

העצים בשיטת סימון
בלוקים באקראי

2015מרץ 

בשלב  ריסוס העץ
הפריחה

2015אפריל -מרץ

קטיף בשני  
מועדים לכל זן  

(קטיפים4כ "סה)

בדיקת מדדי הבשלה  
ואחסון לשלושה  

שבועות בקירור

הוצאה מאחסון 
מוצקת הפריובדיקת

בידוד  , איפיון הפירות
הרקבוןוזיהוי גורם

מעבר לשבוע  
בחיי מדף

אחר בקמע
התפתחות 

רקבונות



:  הטיפולים בניסוי כללו את הריסוסים הבאים
בקורת -( בשלושה ריסוסים)חומר נגד קימחון ▪
( Prochloraz: חומר פעיל)0.1%' מראז▪
(.  Cyprodinil-וFludioxonil:חומרים פעילים)0.1%' סוויץ▪



בקטיף ולאחר האחסוןהפרי מוצקות 
' שלי'

ת 
קו

צ
מו

(
IQ)

A-C ,a-c- בזמן הקטיף ולאחר האחסון בהתאמה העץ ופנים העץ במוצקות הפרי בהיקף מובהקים להבדלים.(p<0.05)

'קיט'
:1קטיף 

ת 
קו

צ
מו

(
IQ)

:2קטיף 

ת 
קו

צ
מו

(
IQ)



צבע הקליפה בקטיפים השונים לפי מיקום בעץ

A-B ,a-b ,בהתאמה 2-ו1קיט קטיף , 2בשלי קטיף העץ ופנים העץ בצבע הקליפה בהיקף להבדלים מובהקים -ב -א(p<0.05).

oפירות מהיקף העץ אדומים יותר



והתפלגות סוגי הרקבון בכל  , אחוז הרקבונות לאחר איחסון
.מדףטיפול בסוף חיי 

:2קטיף ' שלי'

רקבון עוקץ  
(:רך)

רקבון עוקץ  
(:קשה)

:רקבון צד

אין מובהקות סטטיסית איך נראה היתרון לפירות מפנים  ▪
.'העץ אשר טופלו בסוייץ



A-B,a-c ,מהקטיפים  מובהקים באיכות הפרי בהיקף העץ ופנים העץ בהשפעת טיפולי הריסוס בכל אחד להבדלים -ב -א
.(p<0.05)בהתאמה 

:2קטיף ' קיט':1קטיף ' קיט'

oשעור הרקבונות בפירות מהיקף העץ נמוך מאשר פירות מפנים העץ.



:דיון ומסקנות

oאדומים יותר ואחוז הרקבונות  , פירות בהיקף העץ נמצאו קשים יותר
.נמוך יותר מאשר הפירות מפנים העץ

oהראה תוצאות טובות ביחס לטיפולים האחרים  ' התכשיר סוויץ
.שיושמו במטע

o הדברה ולא  שארתיות חומרי מספר פירות בריאים נשלחו לבדיקת
.בפירותנמצא שאריות של החומרים הפעילים 

oהיא משמעותית  ' ומיראז' ההבנה האם ההשפעה של החומרים סוויץ
להפחתת רקבונות במנגו לא מלאה ויש צורך בהמשך הניסויים  

.  בחומרים אלו



משק בנאי מושב אלמגור–בנאי דניאל ✓

מכתשים–דוד בן אריק ✓

ט"כצ-חוזי משל ✓

פ לאחסון פירות"צוות המעבדה מו✓




