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חומר ריבוי גפן  -הערכות הגנת הצומח
בארץ קיימת זה מספר שנים בעיה אקוטית של נגיעות גפן יין בווירוסים .בכדי להתמודד עם
המצב נעשו מספר צעדים משמעותיים בשנה האחרונה .להלן סקירה החל משנה שעברה,
ניסיונות הייבוא ולאן פנינו מועדות.

סקירה
בשנת  2017החלו להופיע תסמיני קיפול עלים בכרמים צעירים מאוד באזור זיכרון יעקב (שנות
נטיעה  .)2016/17באותו הזמן הועלו טענות מצד אנשי גפן יין כי בחוות הריבוי יזרעם ומרחביה
נצפים גם תסמיני קיפול עלים.
בחודש אוקטובר אנשי הגנת הצומח ערכו בדיקות מעבדתיות ל 10%-מהגפנים בחוות הריבוי
( .)LR3, GVA, GVBביזרעם במרחביה לא נמצאה תוצאה חיובית אחת ל .LR3 -לאחר חודש נערך
סיור ויזואלי ואכן נצפו תסמיני האדמה וקיפול עלים רבים בחוות יזרעם .מכאן הוחלט כי חלקת
הזנים החדשה שניטעה ביזרעם פסולה לשיווק .בחוות מרחביה לא נצפו תסמינים.
בעקבות דרישת אנשי גפן מאכל ,נבדקה יזרעם בקפידה בחלקת הכנות המבודדת וחלקת בית
הרשת .נבדקו הווירוסים הבאיםMaculavirus) LR2, LR3, GVA, GVB, GRGV (Grapevine Red Globe :
).GSyV-1 (Grapevine Syrah Marafivirus-1
התקבלו תוצאות שליליות למעט כנת הפרידום ( )LR2שנפסלה – הכנה נמצאת בחלקה שונה
משאר הכנות המבודדות.
במקביל חוות מרחביה נבדקה לווירוס נוסף( GPGV :וירוס הפינו גרי) .זנים שנמצאו חיוביים
נפסלו.
חוות הריבוי ברמת הגולן נבדקה גם היא ,כולל בדיקה מדגמית לוירוס הפינו גרי ,ונמצאה שלילית
לכל הבדיקות.
קישור לחומר הריבוי המאושר הסופי לשנת ( 2018מתוך אתר השירותים להגנת הצומח):
יזרעם
_https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim
izraam_2018.aspx

מרחביה
_https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim
merhavia_2018.aspx

רמת הגולן
_https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim
ramat_hagolan_2018.aspx
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אגף שתלנות וחומר ריבוי

מועצת גפן יין פנו לשירותים להגנת הצומח ולביקורת בדרישה לייבוא מסחרי .במדגם מייצג
מצרפת נמצאה כמות דגימות גדולה חיובית לוירוס הפינו גרי.
ניסיון ייבוא מספרד גם נכשל בעקבות הימצאות וירוס הפינו גרי.
דרישה נוספת היתה לייבא חומר מסחרי מדרום אפריקה ,אך מכיוון שהעונות הפוכות ולא ניתן
לראות תסמינים בזמן ,דרישה זו נפסלה.
במקביל – מועצת גפן יין ייבאה  38קלונים (זנים וכנות) מחברת " "Vititecהדרום אפריקאית
להקמת בית גרעין חדש .חומר זה עבר ניקוי בשיטת תרבית רקמה ועבר את הבדיקות
המחמירות ביותר לווירוסים ומחלות .החומר חולק ל 2-בתי גרעין :חישתיל נחלים ויקבי רמת
הגולן ,העומדים בדרישות מחמירות של מועצת גפן יין והשירותים להגנת הצומח.

מה בעתיד?
חומר מקומי –
גפן יין:
במהלך חודש ספטמבר השירותים להגנת הצומח יפרסמו נוהל חדש לאישור חומר ריבוי .הנוהל
תקף לחוות הקיימות (יזרעם ,מרחביה ורמת הגולן) ,ולחוות שיקומו מטעם מועצת גפן יין בשנים
הקרובות.
הנוהל יכלול את רשימת הנגעים לבדיקה ,אופן ביצוע הדיגום ,אחריות מנהל החווה ושקיפות
פרסום החומר המאושר מטעם השירותים להגנת הצומח.
גפן מאכל:
הוחלט על הפרדה מבנית מלאה במשתלות בין שתילי יין למאכל.
זני וולקני – חומר ריבוי יימסר לשתלנים רק באישור השירותים להגנת הצומח!

חומר מדרום אפריקה –
גידול זה נמצא בראשיתו ,תחת פיקוח הסגר בשנה-שנתיים הקרובות (בהתאם לבדיקות
השירותים להגנת הצומח) .החומר שייך למועצת גפן יין ,תחת פיקוח המועצה והשירותים להגנת
הצומח ולביקורת.
החומר יועבר בהמשך לריבוי בבתי יסוד וממנו לחלקות אם בהתאם לפרוטוקול מועצת גפן יין
והשירותים להגנת הצומח ולביקורת.
נעשים ניסיונות לעבוד בשיטות ריבוי חדשניות במשתלת חישתיל עם החומר מדרא"פ ,השיטות
אולי יתנו מענה כבר לשנת הנטיעה .2019
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