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 מבקעת הירדןוחיי המדף של פלפל 
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 מנהל המחקר החקלאי – טוביה, דני צ'לופוביץ ומירב זערור-כרמית זיו, אלי פליק, שרון אלקלעי

 שה"מ –, דויד סילברמןתמר אלון

 מו"פ בקעת הירדן, תחנת צבי  - ציפלביץים ר, אפזיו קלינמן זיוה גלעד,

 

 תקציר

גורמות לנזק רב בגידול  Botrytis cinereaמחלת העובש האפור בפלפל הנגרמת ע"י הפטריה 

פלפל חורפי בבקעת הירדן. למרות שהאילוח בנבגי הפטריה מתרחש במהלך הגידול, לעיתים לא 

ניתן לראות סימנים או סמפטומים בשטח והם מתפתחים רק במהלך האחסון והמשלוח לחו"ל 

 .מעותימשוגורמים לנזק 

עבודות שנעשו בשנים האחרונות הצביעו על כך שמתן יסודות מיקרו/מאקרו אלמנטים כדוגמת 

סידן בריסוס עלוותי מורידות את הנגיעות במחלה ומפחיתות את חומרתה בשדה. מאידך, לסידן 

מטרת על כן השפעה ניכרת על מבנה דופן הצמח וממשק הסידן ידוע כמשפיע על הבשלת פירות. 

  השפעת הסידן הניתן בריסוס עלוותי במהלך גידול פלפל בבקעת הירדן בדוק אתל היתה סוייהנ

מצביעות על תקבלו הלבוטריטיס במהלך אחסון. התוצאות שורגישותו  ,על איכות הפרי, נגיעותו

במהלך פרוטוקול טיפול במחלת הבוטריטיס כחלק מ  יהיהכילאט סידן עלוותי ב ריסוסאפשרות ש

אולם ישנן עדיין הרבה שאלות  .תוך הפחתת השימוש בחומרי הדברה ,הירדןגידול הפלפל בבקעת 

 שיר והגברת יעילותו בהתקדמות העונה.פתוחות ביחס למנגנון הפעולה של התכ

 
 מבוא ותיאור הבעיה

גורמות לנזק רב בגידול   Botrytis cinereaמחלת העובש האפור בפלפל הנגרמת ע"י הפטריה 

פלפל חורפי בבקעת הירדן. הפגיעה ניכרת גם בשטחי הגידול וגם בפרי המשווק. נבגי הפטריה 

מופצים באויר ומוסעים ע"י רוח או מים. בתנאי חום ולחות מתאימים הנבגים נובטים על העלים 

 ,Romanazzi & Feliziani(המלווה בתפטיר והנבגה של הפטריה ו/או הפרי וגורמים לרקבון 

ים לא ניתן לראות סימנים . למרות שהאילוח בנבגי הפטריה מתרחש במהלך הגידול, לעית)2014

 וגורמים לנזק רב.לחו"ל או סמפטומים בשטח והם מתפתחים רק במהלך האחסון והמשלוח 

 הצמחים ריסוס בפטריה כולל אוורור שטחי הגידול והפרוטוקול המקובל היום למניעת נגיעות 

, ואינו עבודההן החומרים והן שעות  –יקר טיפול זה הוא ימים.   10-בפונגיצידים שונים אחת ל

 פותר את הבעיה באופן מספק.

תוספת יסודות הזנה מקרו/מיקרו שונים מגבירים את יכולת הצמח להתמודד עם מחלות נוף 

 .)Yermiyahu et al., 2015(ומשפיעים על רגישות צמחים לגורמי מחלה כדוגמת בוטריטיס 
במהלך השנים נערכו מספר רב של עבודות שהראו קשר בין הגברת רמת הסידן בצמח לבין 

בדר"כ ניתנו הטיפולים . )Elad et al., 2007(היכולת של הצמח להתמודד עם מחלות נוף שונות 

ע"י הגברת הדישון הסידני (הדשייה), אולם ריסוס עלוותי של סידן נמצא כיעיל יותר. יישום 
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את כל נוף הצמח ואינו תלוי בהובלת עלוותי של סידן הוא בעל יתרון ברור היות והוא מכסה 

 כך נמצא שתוספת סידן היסודות בצמח. כמו כן ניתן ליישמו יחד עם טיפולי הגנת צומח אחרים.

אך מובהקת  לפני אילוח בפיטריה הביא לירידה חלקיתבדישון  g/ml 0.1  2)3Ca(NOשל 

. לעומת השפיע כלל , בעוד שמתן סידן לאחר האילוח לאבחומרת מחלת הבוטריטיס בליזיאנטוס

 זאת סידן שניתן בריסוס עלוותי הביא לירידה ברמת הנגיעות כאשר יושם לפני או אחרי האילוח

)Shpialter et al., 2009(.  לפני אחסונם נמצאה כיעילה לתפוחים סידן כלורי  החדרתכמו כן

 . )Conway & Sams, 1984; Conway et al., 1991( בהפחתת ריקבונות במהלך האחסון

מרכיב קריטי בדופן היותו סידן ידוע כבעל תפקיד חשוב בהולכת הסיגנל בתאי צמחים, בנוסף ל

לאחרונה נאסף גם מידע משמעותי . והפרשת החומרים מפני השטח המבקר את משק המים התא

לסידן יש השפעה ישירה  .)Hocking et al., 2016(לגבי תפקיד הסידן בבקרת הבשלת הפירות 

סידן מעכב נביטה של נבגי הבוטריטיס וכן את  .Botrytis cinerea גם על הפזיולוגיה של הפתוגן

משפיע על הפרשת אנזימים מפרקי דופן ע"י צימוח התפטיר של הפטריה. בנוסף נמצא שסידן 

האנזמים הפקטינוליטים שהפטריה מפרישה על מנת לפרק את דופן מעכב את פעילות הפטריה 

  .)Sasanuma & Suzuki, 2016; Wisniewski et al., 1995( התא הצמחי
לגבי השפעת ריסוסי  קיימים פערי ידעלמרות הידע שהצטבר על חשיבות הסידן לבריאות הצמח, 

 ים לאחר הקטיף ובמהלך האחסון.ת פרי הפלפל ועמידותו בפני פתוגנסידן במהלך הגידול על איכו

 מטרת המחקר:
ריסוסי עלווה של סידן בצמחי פלפל על איכות הפרי, חיי המדף שלו ונגיעות הפרי בחינת השפעת 

 בבוטריטיס בתנאי הובלה ימית.

 

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

 מבנה הניסוי

אורך . מש 50בבית רשת  10/08/2017 פלפל אדום, זן אפעה נשתל במו"פ בקעת הירדן בתאריך 

 חזרות, בבלוקים באקראי 5מ'. לכל טיפול נשתלו  8מ', כל חלקת טיפול היתה  40שורה היה 

הגידול בוצע ערפול מדי לילה להגברת הלחות על  במהלך מ'. 5וחלקות השקילה ליבול היו באורך 

 מנת להגביר נגיעות בבוטריטיס. בנוסף, פוזרו בשטח צמחי עגבניה נגועים בבוטריטיס.

 .2018והסתיים במאי  19/11/2017 -ים, שיישומם התחיל בחמישה טיפול בחןהניסוי 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 BMSכשיר לריסוס עלוותי  של החברה הבלגית תשלאל סידן הינו *

 

 ביקורת 1

 טיפול כימי משקי פעם בשבועיים 2

 )0.5%ריסוס קלציום כלוריד ריסוס שבועי ( 3

 *)0.15%סידן ריסוס שבועי.(  -כילאט   CHELAL-ריסוס ב 4

 "שלל סידן" אחת לשבוע + כימי אחת לשבועיים 5
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 בדיקת איכות פרי באחסון

, צבע 90%-בכ שנקטף ייצואבאיכות פלפל פירות ב בוצעהבדיקת איכות הפרי וחיי המדף שלו 

אוחסן במים חמים, בהתאם להמלצות ו נשטףחודש. הפרי שבוע עד אחת לאחת לבתדירות של בין 

ימים  3לחיי מדף למשך הועברו ן האחסון הפירות לאחר זמ.  ימים 14למשך   90%לחות  מ"צ 7-ב

 (הדמיה של המצב בזמן שיווק). מ"צ  20-נוספים ב

 מדדי האיכות הבאים: נובתום תקופת האחסנה וחיי המדף נבח

ממשקל ומבוטא כאחוז  פירות לטיפול), 12פירות מארגז ( 6עד  4-נבדק ל איבוד משקל .א

  .התחלתי

 פירות לטיפול)  12פירות מארגז ( 6עד  4-ל לחץ"-מכשיר "מדבעזרת נמדדה גמישות  .ב

 .ומבוטאת במ"מ דפורמציה

 .נבחן ויזואלית לכל הפירות ומבוטא כאחוז מתוך כלל הפירות ריקבון .ג

 פירות מארגז  6עד  4-נבדק לנבדק ) TSSתכולת כלל מוצקים מומסים (כמ"מ,  .ד

 .באחוזיםי ומבוטא באמצעות מכשיר רפרקטומטר דיגיטלפירות לטיפול)  12(

 נבחן ויזואלית לכל הפירות ומבוטא כאחוז מתוך כלל הפירות. אחוז הפגמים .ה

 

 קרטונים עם פרי באיכות ייצוא. 2-3 ניבדקוכל טיפול ל

 

 בדיקת רגישות לבוטריטיס בהדבקה מכוונת

לא היתה נגיעות של בוטריטיס בשטח, פירות מארבעת הקטיפים הראשונים היות ובתחילת העונה 

שטפו ינפירות מכל טיפול  12-15. לאחר הקטיף טיסיבוטר ית פטריב עםמכוונת  הודבקו בצורה

מתרבית בת נבגים טרי תרחיף תרחיף נבגים של הפטריה ( ריסוסאולחו ע"י ווסבון פושרים במים 

היתה ביקורת ה. )גלוקוז %2.5-ו 50mM 4PO2KHבתוספת  נבגים למ"ל 610בריכוז יום,  15-10

אוחסנו בתא לח הפירות המאולחים ללא נבגים. אך   וגלוקוז 4PO2KHבתוספת מים ריסוס ב

. התפתחות 95%בלחות של  ך כשבוע,למששעות  16עם מחזורי תאורה של מ"צ  20בטמפ' של 

 מדי יום. מדדהבדקה וננהרקבון 

 

 בדיקת קליטת סידן

 העונה ולקראת סופה. ראשיתבנבדקה פעמיים במהלך העונה:  ICPפרי באמצעות לקליטת הסידן 

במעבדתו של  פירות מטיפול לקליפה (הוסרה באמצעות קולפן) ולציפה בנפרד 5-הבדיקה בוצעה ל

 .גילת -אורי ירמיהו  'דר
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 תוצאות

 שפעת הסידן כיסוד הזנה על היבולה

צע או ולטיפולי הסידן לא היתה כלל השפעה על סה"כ היבול במהלך העונה, משקל הפרי הממ

   תכולת כלל המומסים בפרי במועד הקטיף / לפני האחסון.

      

 

 

 טת סידן לפריקלי

) נמצאה בציפת הפירות שטופלו בכילאט 28/1/2018בבדיקה שבוצעה בתחילת העונה (קטיף מיום 

מזו שבפירות הביקורת. לא נמצא הבדל בתכולת הסידן בקליפת  2סידן תכולת סידן הגבוהה פי 

 ולים השונים.פהפירות מהטי

     

לעומת זאת, בדיקת ריכוז הסידן בפירות מטיפול כילאט הסידן יום לפני ריסוס ויום אחרי הריסוס, 

דבר שעשוי להצביע על ירידה באפקטיביות הריסוס  –בפירות מקטיף באפריל, לא היה שונה 

 להעלאת כמות הסידן בפרי ככול שהעונה מתקדמת.
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 עמידות הפרי להדבקה מכוונת עם בוטריטיסיעילות הטיפולים בהגברת 

הדבקות הפרי המכוונות, בוצעו על פירות מארבעת הקטיפים הראשונים, שבהם נמצא כי ריסוס 

של בכילאט הסידן מגביר את ריכוז הסידן בפרי. בפירות אלו ניתן היה לראות בבירור שרגישותם 

לטיפול  והיא דומה, רה משמעותיתבצו בוטריטיס פוחתתהדבקה בלהפירות שרוססו בכילאט סידן 

הכימי המישקי. מעניין לציין כי שילוב תכשירים כימיים עם כילאט הסידן "באותו מרסס" פגמה 

הפונגיציד עקב משמעותית בעמידות הפרי לרקבון הפטריה. דבר זה עשוי לנבוע מפגיעה בקליטת 

 עיכוב הקליטה עשוי לנבוע .צידליטת הסידן עקב נוכחות הפונגיקבפגיעה ן או להיפך, נוכחות הסיד

כפי שדווח שינוי במתח הפנים של התמיסה או עקב תחרות על אתרי החדירה דרך הקוטיקולה, מ

למרות טענת החברה שמייצרת את החומר כי וזאת , )Schlegel & Schönherr, 2004(כבר בעבר 

  .פסטיצידיםעם  "סידן לאשל"ניתן לשלב את תכשיר ה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות טבעית בבוטריטיסעעל איכות הפרי ונגיהטיפולים  השפעת

ת איכות הפרי ביחס לטיפולים א רבכילאט סידן שיפ ריסוסבפירות שנקטפו בתחילת העונה 

, וכן בנגיעות טבעית נמוכה אחסון ההאחרים. זה בא לידי ביטוי באיבוד משקל נמוך ביותר בעקבות 

אם כי יש לציין שמידת הנגיעות הטבעית בבוטריטיס היתה יחסית נמוכה, דבר  יותר בבוטריטיס.

 (כמ"מ ואלסטיות וכן מראה כללי) כלל לא הושפעו.שאר המדדים שהיקשה על הניתוח הסטטיסטי.
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כפי  –אולם הבדלים אלו נעלמו בהמשך העונה, כנראה עקב ירידה בקליטת הסידן ע"י הפרי 

כולת כלל מוצקים תבגרפים הבאים מוצגים ערכי איבוד המשקל, . ICP -שהודגם גם בבדיקות ה

 הממוצעים לכלל העונה:וגמישות (אלסטיות) הפירות 
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 דיון

כי ניתן להגביר תכולת סידן בפירות פלפל ע"י ריסוס עלוותי בפורמולציית הניסוי הנוכחי הדגים 

ירידה לסידן השונה מסידן מינרלי / כלורי. הגברת ריכוז הסידן בציפת הפרי היתה בקורלציה 

הבעיה  באיבוד משקל הפרי באחסון וירידה ברגישות לרקבונות הניגרמים מבוטריטיס. אולם

 המרכזית שעלתה מהניסוי היא העלמות האפקט החיובי של התכשיר בהתקדמות העונה.

דרך הקוטיקולה כתלות בלחות  יוניםקליטת משתנה של מחקרים קודמים הצביעו על יעילות 

. לכן יתכן שככול שהנוף של צמח הפלפל גדל ומתפתח, הלחות היחסית )Schönherr, 2006(היחסית 

על פני הקוטיקולה עולה ומקטינה את יעילות קליטת החומרים הפולריים (למשל כילאט סידן) ו/או 

 יותר שמונע מקליטת הסידן לפרי.הנוף מהווה מבלע גדול 

השאלה המרכזית שעולה מהמחקר היא כיצד פועל כילאט הסידן להגברת העמידות של הפרי 

נות פלבוטריטיס. אפשרות אחת היא הטמעת הסידן בדפנות הפרי ש"מקשיחות" אותו כנגד התוק

 in vitroשניסויים  עשוי להיות עיכוב ישיר של התכשיר על הפטריה. בעוד ,של הפטריה. מנגנון אחר

בצלחות פטרי תומכות במנגנון העיכוב הישיר, העובדה כי הפרי נשטף וקליפת הפרי לא הכילה 

 מצביעים על כך שאין התכשיר פועל כפרוטקטנט. –כמויות גדולות של סידן ביחס לביקורת 

שיר על על מנת להבין את מנגנון העיכוב ו/או הקליטה של הסידן מהתכנדרש המשך המחקר אולם 

 לסביבה. יותדמנת לבנות תשתית להתמודדות עם מחלת העובש האפור באופן ידי
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