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בסתיו העלים קיפול וירוס מיפוי לקראת 

 תרצה זהבימאת 
 

מחלה הסביר להניח של פגיעתה באיכות הענבים. שמחלת קיפול העלים בגפן מהווה איום משמעותי על הענף ב

כנימות קמחיות המעבירות באמצעות לנוכחות גורם המחלה או כראוי חומר ריבוי שלא אובחן בכל כרם, תגיע ל

מומלץ לסרוק  ,ירוס ביעילות רבה מגפן לגפן. כדי להקטין ככל האפשר את התפשטות המחלה בכרמיםואת הו

כנגועות חשודות הביותר. גפנים באים לידי ביטוי באופן הבולט התסמינים כאשר בסתיו, לקראת השלכת,  םתוא

  הדרכה )שה"מ, יקבים, פרטיים(.אנשי בעצות וויה אחרלרצוי יש לסמן ולעקור, במחלה 

כמה אור מילולי של הנזק וייניים למחלת קיפול העלים, תיאופהתסמינים התמונות של  ותמופיעבדפון המצורף 

תמונות מובאות  בשטח זיהוי מוטעהמנע מיכדי להולשם השוואה הסריקה.  זמןב ןאליהשכדאי לשים לב נקודות 

  .של מחלת הצהבון

ונילקחו  ארה"בבצולמו בגפנים בארץ )כל התמונות  הראנשעד כה לא  ,פגעמובאות תמונות של בנוסף 

מצא נגורם למחלה הרסנית )מחלת פירס( בגפנים באמריקה. החיידק גורם המחלה מדובר בחיידק ה(. מהאינטרנט

יש  ,ארץגפנים בלהחיידק שיגיע ה קרזיתים בדרום איטליה. במהלמטעי  יםחמור נזקים סבמולאחרונה באירופה 

 ךדרכל שכרגע אין בעולם  ,מגיפההשל  ההתפשטותאת כדי לנסות ולמנוע  ,מוקדםה יוהויזלה ליונחשיבות ע

יש לפנות בכרם, מצאות המחלה יעולה חשד לה או בכל הזדמנות אחרת במהלך הסריקות אם. ות עמהלהתמודד

  רותים להגנת הצומח.ילאנשי ההדרכה או לשלאלתר 

  



 עליםה קיפול מחלת .א

 מחלת קיפול העלים בגפן ם של: תסמיני1תמונה 

 

  .לבנים )ולכן אין טעם לסרוק לנגע זה(הלזיהוי בזנים  ניםנית ינםאאך אדומים, הבזנים  רורביבנראים התסמינים 

כחצי של ירוקים ברוחב שוליים המשאיר  העלה עורקיהופעה של צבע אדום ארגמני בין התסמין האופיני הוא  

קשה  ;ד במרלו1-ג בקברנה סוביניון ו1תמונה כמו ב ,סיאלזיהוי כשהמופע קל הקלהתופעה  .סביב העורקיםמ"מ 

ים ופיעשהוזכרו מ. התסמינים קברנהבזן  ב1-א ו1תמונה כפי שמופיע ב ,כשהנגיעות ברמה נמוכהמעט יותר 

יבטאו  בודדים. בנגיעות קלה ייתכן שרק עלים הזמן כלפי מעלהבמשך  יםתקדממו ,בעלים המבוגרים יותר ראשית

בעלים פחות ניכרים התסמינים  .עליםה יתברמב ויטיבבוא לידי נגיעות קשה ת ולםא המחלה, תסמיניאת 

 פנימיים )בצל(.ה

 .מופיע רק בנגיעות קשהה ,קיפול של העלים נראה ממשלא רבים מקרים ב : "קיפול עלים",למרות שם המחלה

העלים מאחרים של גפנים שכנות,  אשרחזק יותר מבמקרים רבים הצימוח  ,השריגים מתעצים בצורה נורמלית

 לנשור.

  

  



 (פיטופלזמה) הצהבון מחלת .ב

 מחלת הצהבון : תסמיני2תמונה 

  

 

 יחידהגפן חולה ב מדוברלא לעקור גפנים נגועות )אלא אם שולכן מומלץ הוא גבוה, הבראה ממחלה זו העור יש

אחר הבציר הוא חוסר התעצות השריגים להתסמין הברור ביותר של המחלה בתקופה ש באזור מבודד יחסית(.

 ,ב(2)תמונה  כתום-צהבהב וןגובאך  ,אדומים מאדימיםהא(. העלים בזנים 2רק חלק מהם )תמונה לעתים  ,בגפן

ג(. 2ם העלים מצהיבים )לבניהלעיל. בזנים  השתוארתסמיני מחלת קיפול העלים גוון הארגמן המאפיין את שלא כ

 ד(.2ינית )תמונה יבנגיעות קשה השריגים "נשפכים" בצורה אופ

 

  



 פירס מחלת .ג

 תרם לתמותויבשת אמריקה. החיידק גברק נמצא  האחרונל עדש, Xylella fastidiosaחיידק ה הואהמחלה גורם 

 ,בדרום ארה"ב. החיידק נוכח גם בקליפורניה (vitis vinifera)גפן היין ת גידול אהימצאותו אינה מאפשרת ו ,גפניםה

במקומות שהסב לגפנים  נזקה זאתאם  .באזורויר ותנאי מזג האלות הודמוגבלת, ככל הנראה שם אך התפשטותו 

 רב.הוא בקליפורניה  אליהם הגיעש

שינוי הגוון  .הענב לצבע בהתאםאדום, ללצהוב או  וצבעאת  הנשהמ בהיקף העלה התחילנראים תסמיני המחלה 

 ,שרדונה, שנין ותומפסון , כמוזנים המכ(. בב3-ו א3)תמונה  יבשות קונצנטריתיהתל םבהמשך העונה וגור מחמיר

מוקדם יחסית לגפנים  (. העלים נושריםג3)תמונה  העלה שוליולא סביב  םכתמיבעלים נעשית בצורת בשות יתיהה

ונשארים קטעים  ,(. לעתים התעצות הזמורה אינה אחידהד3רות צמודות לזמורה )תמונה ותוהפטוטרות נ ,בריאות

 התסמינים יופיעו רק על חלק מהשריגים בגפן.שתכן י(. יה3ירוקים )תמונה 

 

 בגפן פירס: תסמיני מחלת 3תמונה 

 

 

 

 מקור התמונות:

 http://ipm.ucanr.edu/PMG/C302/mt302sppiercedis.html :דף מידע של אוניברסיטת קליפורניה -ב 3-א ו3

 http://www.fao.org/docrep/t0675e/T0675E0b.htm :פרסום של ארגון המזון העולמי -ה 3-וד 3

 http://articles.extension.org/pages/33077/pierces-disease :רות ההדרכה של ארה"בידף מידע של ש -ג 3

, וכן פתנוס הרבאינפורמציה  םהבשהוזכרו לעיל, ומצויה קישורים מרבית המידע בדבר מחלת פירס נלקח מה
 בקישור:

 https://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fastidiosa.htm. 

 

http://www.fao.org/docrep/t0675e/T0675E0b.htm

