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 , לאחר הקטיף 'קיט'ו  ' שלי' נגו, בזנים הפחתת רקבונות עוקץ במ

 _____________________ מגיש: 

 _____________________  מנחה:

 2016מאי  תאריך:

  תקציר:

הגיע    2014בעונה  ( מזן 'שלי' וזן 'קיט'  Mangifera indicaהעוקץ בפירות מנגו )היקף רקבונות  

על מערך   .וגנים ללא שארתיות של חומרי הדברהתצורך בשיטות טיפול בפויש    30%-עד כ

נהוג   אתהמיון  חמים   להבריש  במים  ההדברה  לטפל  וכן   הפירות  )ח.פ.   בחומר    ספורטק 

)0.013%  (פרוכלורז חומצית  תמיסה  עם  יחד   ,HCl 0.2%  לא בכדי  הפירות (.  את  לחשוף 

בחומר   ,'קיט'-זנים 'שלי' וססו פירות מחומר הדברה לאחר הקטיף, רולרמות גבוהות יותר של 

הפריחה  הדברה   הפטריות    לצמצם  במטרהבמהלך  נבגי  כמות  בשלב  הפתוגניות  את  כבר 

הקשר בין מדדי ההבשלה  נבחן  פירות מהיקף העץ ופנים העץ, ו  נדגמו  במועד ההבשלהמוקדם.  

הרקבונות בפירות  ת מגמה של הורדה ברמת  יהרקבונות. ביחס לביקורת נרא  שיעורשלהם ל

  ים פעיל ים)חומר 0.1% סוויץ'או ( Prochloraz)חומר פעיל  0.1%  ז'אריבתכשירים מ רוססוש

Fludioxonil ו-Cyprodinilיותר לרקבונות בפירות   המגמה של עמידות גבוה תה(. בנוסף נרא

  המוצקות גבוהה  בהם  , כי בפירות מזן 'קיט'  וכן נמצאמהיקף העץ לעומת פירות מפנים העץ  

 . נמוך יותר הרקבונות  היקף גדול יותר,אדומה  הלחי ה שטחיותר ו

 

   .ז, רקבון עוקץורמדדי הבשלה, פרוכל'שלי', 'קיט',   מילת מפתח:

 

 רקע:  

האלתייםהינו    (Mangifera indica)המנגו   ממשפחת  סובטרופי  הודו,    ו מוצא.  גידול  מצפון 

ובורמה לפני  והוא    בנגלדש  לראשונה  בהודו  4000תורבת  המנגו  .  שנה  עצי  הגיעו  לישראל 

  מיליון   42-עומד על כ,  2012-נכון ל  ,. יצור המנגו העולמי1שנה ממצרים  100-הראשונים לפני כ

באזור הכנרת, עמק הירדן ועמק בית    , רובםמטעי מנגו   נם אלף דו  13-כנטועים  בישראל  .  2טון

 . 1מהיבול מיועד ליצוא. מחצית אלף טון בשנה 45-המניבים כ שאן,

הפרי  הבשלת  עם  בעיקר  מופיעים  והם  קטיף  לאחר  העיקרי  הפחת  גורם  הינם  הרקבונות 

המדף  3והזדקנותו חיי  הארכת  עם  מתעצמת  התופעה  תאפשר.  פחתים    והפחתתם  צמצום 

 הרקבונות העיקריים אשר פוגעים בפרי בזמן אחסונו הם פטריות   חסון התוצרת.יבמהלך א
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"י כך מתפשטת הפטריה לשאר הפירות אשר ניזונות מסוכר הפרי ויוצרות תפטירים ונבגים, ע

   סביבתה.ב

עוקץ   מחלה    (Stem-end rot)רקבון  בינהן  הינה  פטריות,  מיני  כמה  ע"י  הנגרמת 

eriaBotryodiplpdia, Phomopsis, Botryospha 4 . 

מטרת טיפולי מערך המיון בבתי אריזה הינה להפחית את גורמי הרקבון ולאפשר הארכה של  

  חמים הברשת הפירות במים  כוללים:    מערך המיון   טיפולי  2005החל משנת  משך חיי מדף.  

 HCl)תמיסה חומצית  יחד עם  ,  0.013%  ( פרוכלורזספורטק )ח.פ.  חומר ההדברה  וטיפול ב

 . 5ה גם במניעת פגעי אלטרנריה במנגושיטה זו נמצאה כיעיל .(0.2%

מאושר לטיפול בתוצרת חקלאית המיועדת לאירופה והמשווקים הישראלים   ספורטק  התכשיר  

  עומדים עפי"ר בדרישות התקן לגבי השארתיות של חומרי ההדברה. יחד עם זאת ישנן רשתות

 המבקשות לקבל פרי שלא טופל כלל בפרוכלורז. שיווק

מ"ג    2מעל    מדגמי פרי הנשלחים ליצוא עוברים בדיקת שארתיות חומרי הדברה ופרי המכיל

 לק"ג פרוכלורז נפסל.

, אצל חלק מהמגדלים.  30%התאפיינה בהיקף רקבונות גבוה, עד    2014עונת המנגו בשנת  

או   מאוחרים  בקטיפים  ו'קיט',  'שלי'  בזנים  בעיקר  ודווחו  עוקץ"  כ"רקבון  הוגדרו  הרקבונות 

העוקץ, מבלי   היקף רקבונותנבחנה האפשרות להפחתה של    בניסוי זהחסון.  יבפירות ששהו בא

המיון,   מערך  גבי  על  ההדברה  חומר  ריכוז  את  ריסוס  להעלות  במטעע"י    ים בחומר  העצים 

המכיל התפרחות  עיוות  בשלב   Cyprodinil-ו  Fludioxonilאו    Prochlorazים  למניעת  כבר 

בכדי להפחית את כמות נבגי הפטריות  . חומר ההדברה מיושם במטע בשלב הפריחה  הפריחה

  , ירותטרום היווצרות הפ  ,במטעההנחה היא שבריסוס הניתן  ו  נמצאים על גבי הפרחיםאשר  

 במועד הקטיף.  לא תימצא שארתיות על גבי הפירות

 

 מטרות הניסוי: 

פרוכלורז  המכיל    ,בחומר למניעת עיוות תפרחותבמועד הפריחה,    במטעלבחון האם ריסוס   .1

 לאחר הקטיף.  'קיט'ו' שלי' ניםזהמנגו מנזקי רקבונות העוקץ בפירות  יפחית את,  0.1%

שכיחות  מדדי ההבשלה ועל    ,או פנים העץהעץ  היקף  ב  ,מיקום הפרי  לבדוק את הקשר בין .2

 . הרקבון

 

 חומרים ושיטות:  

  , חזרות  5-ב  בשיטה של בלוקים באקראי,  וסוף קטיף   קטיף ם, שיא  נערך בשני מועדיהניסוי  

  כללוהטיפולים  .  פירות מפנים העץ  10-העץ ו מענפים בהיקף  פירות    10  נקטפועץ  כל  מכאשר  

)חומר פעיל:    0.1%ראז'  ימ  ,= בקורת  חומר נגד קימחון )שביט+פיק( הריסוסים הבאים:    את
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Prochloraz  'חומר  0.1%( וסוויץ( יםפעיל  ים:   Fludioxonil  ו-Cyprodinil.)    הריסוסים בוצעו

  , לאחר הקטיף  במהלך הפריחה.  ,אחת לשבועייםמועדים    3-ב  ,עד לנגירה  רוביםבעזרת מרסס  

מ"צ( בכדי לדמות הובלה באונית קירור לאירופה    12שבועות בקירור )  3הפירות אוחסנו למשך  

  במועד הקטיף נבדקו לחות(.    65%מ"צ,    20שבוע בחיי מדף ) לאחר ההוצאה מהקרור שהו  ו

מד צבע  באמצעות  בשתי לחיים של כל פרי    צבע הקליפה  שכללו את  פירותשל ה  הבשלה  מדדי

  ,מייצג את השינוי מגוונים ירוקים   a. הערך  °H -ו  a  b,ערוצים  ב  Minolta CR-400  דיגיטאלי

חיוביים; הערך    ,לאדומים  ים, כשערכיו שלילי כחולים   bכשערכיו  מגוונים    , מייצג את השינוי 

הגוון   o0-ככל שערך זה קרוב ל  -Hue angleכשערכיו חיוביים;    ,לצהובים  ים,כשערכיו שלילי

  o270הוא צהוב בעוד שבהתקדמות לכיוון   הגוון המייצג  o90אדום ובהתקדמות בערכים לכיוון 

תכולת הכלורפיל בקליפת    ה בלתי הרסנית שללהערכ  DAבנוסף נבחן מדד    הגוון הוא כחול.

 . Sinclairמתוצרת חברת  שנמדדה במכשיר    ,נגיפה( באמצעות  IQ)  אלסטית  מוצקותו  הפרי

ופרי    (תעשייההפרי לשיווק, פרי סוג ג' )נועד לשיווק לעזה, ירדן ו:  ע"פ   הניהפירות אופיאיכות  

רקבונות  רקוב. של  קטגוריות  קשה    :תת  רקבון  עוקץ,  ולא  רקבון  הרקבון  למרקם  )מתייחס 

ובודדו.  .ג(-, א1)תמונה    ורקבון צדלחומרתו(   השפעת חומרי הריסוס על    הרקבונות אופינו 

מדדי הבשלת הפרי, במועדים השונים, וכן על אחוז הרקבונות נבחנה באמצעות מבחני שונויות  

 . Duncan ,(p<0.05כיוניים ופוסט הוק )-חד

 

 תוצאות:  

קטיף   תוצאות  מוצגות  זה  זן    2במאמר  זן    2,  1וקטיפים    'שלי'של   .'קיט'של 

הבשלת מדדי  לא נמצאו השפעות של ריסוסי המטע על   -  (1נתוני איכות הפרי בקטיף )טבלה  

 הזנים.  בשני ,הפירות

צבע    יבעלהינם    , החשופים יותר לשמש,מהיקף העץ  'שלי'מועד הקטיף נמצא כי פירות זן  ב

והמוצל  לק הפנימי חלפירות שנקטפו מהס חבי  גדול יותראדום הצבע הכיסוי ושטח אדום יותר  

 .ועל מוצקותו וכן בנוסף  (DAמיקום הפירות על העץ לא השפיע על תכולת הכלורופיל )  .של העץ

יותר, לחי אדומה המכסה שטח גדול יותר  אדום  בזן 'קיט' הפירות מהיקף העץ הינם בעלי צבע  

העץ )בעיקר פירות  מפנים  פירות  ל  חסיתוהמוצקות האלסטית מראה שפירות אלו הינם קשים י 

  אדום   אדומים יותר ובעלי שטח כיסוי הינם  זן 'שלי' היו  פירות    ,בין הזניםבהשוואה  (.  1מקטיף  

 גדול יותר מאשר בזן 'קיט'. 

וגם לאחר   איחסון מצביעה על התרככות הבדיקת מוצקות הפרי שבוצעה גם במועד הקטיף 

 נים. הפרי לאחר איחסון של שלושה שבועות בשני הז
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 חסון. י. מדדי הבשלת הפרי בקטיף ולאחר א1טבלה 

 זן/טיפול/מיקום הטיפול

 צבע קליפה )מינולטה( בקטיף 
DA  

 בקטיף 

לחי  
אדומה  
בקטיף  

)%( 

מוצקות  
בקטיף  

(IQ ) 

מוצקות  
לאחר  

חסון  יא
(IQ ) 

h°  ערוץb  ערוץa 

' שלי'  

2קטיף   

 ביקרות 
.886 פנים העץ  A 8.22  A 0.2  B 2.12  A 210.  B 35.0 34.0 

.153 היקף העץ  B 417.  B 13.9  A 2.12  A 33.3A 42.0 35.0 

 מראז'
 93.1A 24.8  A -2.4B 2.06B 8.0  B 39.0 36.0 פנים העץ 

 B 318.  B 13.9  A 2.10  A 30.9A 36.0 30.0  53.7 היקף העץ 

 סוויץ' 
.892 פנים העץ  A 923.  A -2.2B 2.12A 0.8 B 38.0 29.0 

 53.3B 18.5  B 13.8A 2.12  A 28.8  A 38.0 35.0 היקף העץ 

'קיט'  

1קטיף   

 ביקרות 
 118.2a 27.5  a -14.5b 2.11b 1.4b 50.1bc 47.5d פנים העץ 

.399 היקף העץ  b 727. a -4.7a 2.12  ab 6.6 a 50.5  bc 51.1  ab 

 מראז'
.121.8a 824 פנים העץ  b -15.3b 2.14  a 0.7b 49.1 c 44.9  e 

.3102 היקף העץ  b 27.4  a -6.3a 2.13  ab 6.5a 51.3  ab 49.5bc 

 סוויץ' 
.1120 פנים העץ  a 726.  a -15.9b 2.12  ab 1.2b 50.4bc 48.5cd 

 b 27.4a -6.71a 2.13a 7.0a 52.5  a 52.3a 102.4 היקף העץ 

'קיט'  

2קטיף   

 ביקרות 
.5121א פנים העץ   226. 2.07ג ב 15.8-  51.9ב -  36.1ג   

119.3בג היקף העץ  2.10ב א 15.0- 27.2  58.6א -  51.1א   

 מראז'
120.6אב פנים העץ  2.10אב ב 16.0- 27.3  50.8ב -  39.1בג   

.8119אבג היקף העץ  2.09בג אב 15.2- 26.8  55.3אב -  42.8אבג   

 סוויץ' 
121.0אב פנים העץ  2.11אב ב 9 .15- 26.7  50.8ב -  38.9בג   

118.9ג היקף העץ   427. 2.13א א 14.9-  52.3אב -  46.1אב   

A-B  ,a-c להבדלים מובהקים במדדי הבשלת הפרי בהיקף העץ ופנים העץ בהשפעת טיפולי הריסוס    -  ג-, א
 . (p<0.05)בהתאמה   2, זן 'קיט' קטיף 1קטיף   , זן 'קיט' 2בזן 'שלי' קטיף 

 

 

בזן   נרא  - (  1)איור    2קטיף    'שלי'רקבונות  סוויץ'  בחומר  מגמה  יבריסוס  מובהקת  ת  שאינה 

עור הרקבונות בין פירות  ירקבונות ביחס לטיפולים האחרים. לא נמצאו הבדלים בשה  בהפחתת  

מפנים העץ לפירות בהיקף העץ. התפלגות הרקבונות מראה כי היקף רקבונות העוקץ גבוה 

ת הצד או רקבונות קשים. בטיפול  ראז' ביחס לאחוז רקבונוייותר בטיפול הבקורת ובטיפול המ

 הריסוס בסוויץ' המגמה הפוכה.
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אחוז הרקבונות לאחר איחסון, והתפלגות סוגי הרקבון בכל טיפול בסוף חיי  , זן 'שלי':  2קטיף   .1איור 
 מדף. 

 

' אשר גם בזן זה ניכר היתרון בריסוס החומר סוויץ  -(  2)איור    2-ו  1  פים קטיב  'קיט'רקבונות בזן  

. בשני הקטיפים ניכרת מגמה לפיה שעור הרקבונות בהיקף העץ  העלה את אחוז הפרי לשיווק

ראז'. התפלגות הרקבונות מצביעה ינמוך מפנים העץ, הן בטיפול הריסוס בחומר סוויץ' והן במ

בונות העוקץ גבוה יותר בבקורת ובטיפול : היקף רק 'שלי'על מגמה דומה לזו שנמצאה עבור הזן  

ראז' ביחס לאחוז רקבונות הצד או רקבונות קשים. בטיפול הריסוס בסוויץ' המגמה הפוכה יהמ

דומה  אחוז הרקבונות  , היקף העץ(.1)מלבד מאשר קטיף   ,  1קטיף    26.6%)  בין הקטיפים 

   .(2קטיף  26.8%

  Alternaria  בהן. מספר פטריות זוהו  (1)תמונה    הרקבוןמהם גורמי    נו ובודדויפי או  נגועיםפירות  

נפגע   ובפרי אשר  )רך(  עוקץ  )קשה(    ו נפגעש  בפירות Pleospora-ברקבון  עוקץ  או  ברקבון 

 ברקבון צד. 

 

 

 

 

 

 

 'שלי' 2קטיף 
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מדף.   . 2  איור  חיי  בסוף  טיפול  בכל  הרקבון  סוגי  והתפלגות  איחסון,  לאחר  הרקבונות   אחוז 
A-B -    מובהקים הפרי להבדלים  העץ    באיכות  ופנים  העץ  אחד    הריסוס   טיפולי בהשפעת  בהיקף  בכל 

בין הטיפולים בכל  בהיקף העץ ופנים העץ ו  הרקבון להבדלים מובהקים באחוז    - a-c;  (p<0.05)  מהקטיפים 
מהקטיפ  אחד    - ב-א ;  (p<0.05)  ים אחד  בכל  הטיפולים  בין  לשיווק  הפרי  באחוז  מובהקים  להבדלים 

 . (p<0.05) מהקטיפים 

 

 'קיט' 2קטיף 

 'קיט' 1קטיף 
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'שלי': )א( רקבון עוקץ )רך(, )ב( רקבון עוקץ )קשה(, )ג( רקבון  בזן   דוגמאות לסוגי הרקבונות   .1תמונה 
 צד. 

 

 

   דיון ומסקנות:

ביחס לרקבונות קטן  היה  הקטיפים(    של שני  בממוצע   26.7%)  'קיט' אחוז הרקבונות בזן  ככלל,  

 וגנים. של הזנים לפתשונה רגישות  המצביע על בר ד , (2בקטיף   68%) 'שליבזן '

בין  קיים    6(2005)  וחובריו  Berardiniע"פ   הלחי האדומה לבין הפחתה באחוז אחוז  קשר 

להתמודד עם ניזקי חמצון  לפרי  עשוי לעזור  ריבוי של אנתוציאנינים בקליפה  שכן  הרקבונות  

על הגנה מפני   שפעה של האנתוציאניניםלא לגמרי ברורה ה.  יםנטבגלל היותם אנטיאוקסיד

אכן יש פחות רקבונות בפירות מהיקף העץ אשר היו    'קיט'פטוגנים ומניסוי זה נראה שבזן  

יותר. גדול  כיסוי הצבע  ואחוז  יותר  אדום  צבע  הצ  'קיט'הזן    בעלי  בע  לא מקבל בארץ את 

יש  לחי צהוב עד ורוד.  צבע ה  , שם במדינת המוצא )פלורידה, ארה"ב(כפי שצבעו  האופיני לו  

רקבונות האחוז  הרי ש  'קיט'זן  הפירות  מ יותר  אדומים  הינם    'שלי'מזן לציין שלמרות שפירות  

  , פירות מהזן 'קיט' מצביעה על כך שת בניסוי זה,  ימגמה נוספת שנרא  .יותר  גבוהבזן 'שלי'  

רקבונות נמוך שיעור ובעלי היו מוצקים יותר מאשר פירות מפנים העץ  ,שנקטפו מהיקף העץ

את  יותר.   מאיטה  העץ  היקף  בפירות  יותר  הגבוהה  האנטוציאנינים  תכולת  כי  קצב יתכן 

ו העץ  פנים  לפירות  ביחס  יותר  מוצקים  הינם  אלו  פירות  לפיכך  הפירות,  שעור הבשלת 

אפשרות נוספת היא שחשיפתם הממושכת של הפירות לשמש ולקרינה   . הרקבונות נמוך יותר

ולעמידותם.   לעקה  תגובתם  את  בניסויים  מגבירה  זו  מגמה  של  בדיקה  בהמשך  צורך  יש 

 נוספים. 

מזה של    הה גדוליתכמות חומרי הריסוס שקיבלו הפירות בהיקף העץ היש  אפשרותה  ישנה

שהעלווה של גבוהה  סבירות  כלומר, יש    .  פנים העץ עקב שימוש במרסס גב בניסויפירות מ

כדי לבסס את התוצאות שהתקבלו מומלץ    פנים העץ.חוץ העץ והעץ הפריעה לריסוס אחיד בין  

העץ ע"י סימון וריסוס אחיד של העץ ומחוץ  בפירות מפנים  היקף הרקבונות  בדיקה של    לערוך

לבין אחוז   ת הפריקליפמעמיק יותר על הקשר בין צבע  ומעקב  בצורה אחידה  תפרחת  כל  

 א ב ג
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  הרקבונות.

אך    ,של הפרילא נמצא קשר בין צבע הקליפה למדדי ההבשלה    7( 2016)  וחובריו  Alkanע"פ  

קשר  כן   בנמצא  צינה  לנזקי  בנוסף   ."ירוקים" לפירות    בהשוואה  " אדומים" פירות  לעמידות 

יכול הראו  יותר  אדומים  הפטריה  תפירות  נגד  יותר  טובה   Colletotrichumהתמודדות 

gloeosporioides  ה"גחל גורמת למחלת  )תאשר   "Anthracnoseבקירור  י( לאחר א חסון 

 ובזמן חיי מדף. 

,  Cyprodinil-ו  Fludioxonil :  םהינ  יםהפעיל  יםבו החומר  ,סוויץ'בריסוס ב   ,מניתוח הנתונים

ההבנה .  Prochlorazמאשר בריסוס במראז' בו החומר הפעיל הינו תוצאות טובות  התקבלו  

הפחתת רקבונות במנגו לא ת להיא משמעותיראז'  י ומהאם ההשפעה של החומרים סוויץ'  

 מלאה ויש צורך בהמשך הניסויים בחומרים אלו.  

מספר פירות בריאים נשלחו לבדיקת חומרי הדברה ולא נמצא שאריות של החומרים הפעילים  

מחזק את דבר זה    8(1979)  וחבריו  Westernכפי שנעשה ניסיון בתותים ע"י    .בתכשירים אלו

שריסוס הפירות    ההשערה  על  הדברה  חומרי  לשארתיות  לגרום  צפוי  לא  הפריחה  בעיתוי 

 בקטיף.  
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