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 :תקציר

הינה ' ברהי'היכולת לאחסן פירות . הבוסר ונאכלים כפרי טרינקטפים בשלב ' ברהי'פירות תמר מהזן 

בניגוד לזני , לכן). וזאת למרות מאמצים מחקריים שנעשו בנושא(מצומצמת וחיי המדף של הפרי קצרים 

הוא זן מבוקש בשווקי אירופה וגם ' ברהי'ה. עונת השיווק של פירות זן זה מצומצמת מאוד, התמר האחרים

, תקופת השיווק הקצרה יוצרת עודפי היצע על הביקוש, אולם. י אוכלוסיות אתניות" עבעיקר, בשוק המקומי

תאפשר התאמה טובה יותר , י האפלה של חלק מהפרי"ע, הארכת עונת השיווק. מה שגורם לצניחת המחיר

, במקביל ניכרת בשנים האחרונות דרישה לעליה באיכות הפרי המיועד ליצוא. של הביקוש להיקף היצור

 . קר בהתייחס לגודלובעי

הגדלת הפרי באמצעות טיפולים האפלה ולפותחו שיטות ל) נשירים וסובטרופיים, הדרים(בעצי פרי רבים 

אולם , ניסיונות מוקדמים מצביעים על השפעות דומות להורמונים אלה גם בפירות התמר. בחומרי צמיחה

טיפולים הורמונאליים על תהליכים ההבנה של תהליכי ההתפתחות והצמיחה של פרי התמר והשפעתם של 

 .אלה הינה מצומצמת מאוד

החל מחנטת הפירות ועד לשיא , מטרת עבודה זו היא לבחון את תהליכי ההתפתחות של הפרי בתמרים

 שונים על חומרי צמיחה השפעות של ת מעקב פיסיולוגי על מימדי הפרי ולבחוןגודלם בשלב הבוסר באמצעו

 השפעת ריסוסים בחומרי ונבחנ. להגדלת הפרי ולהאפלתוהמביאים ם איתור טיפולילתהליכים אלה 

טיפולים נמצאו  .יברלינים על הגדלת הפרי ועל מועד הבשלתו'אוקסינים וג, הצמיחה ציטוקינינים

טיפולים מאוחרים  ו הפריהבשלת להאפלה של כשבוע בוהביאשבמחצית חודש יולי בציטוקינינים 

פותח  .של הפרימסוימת להגדלה וגדולה יותר של עד כשבועיים  להאפלההביאו שבגיברלינים ובאוקסינים 

למרות .  ברמת העץ השלם במטע בעזרת מרסס מפוחNAA-ונבחן פרוטוקול ראשוני לריסוס העצים ב

מרבית הטיפולים שנבחנו . התקבלה האפלה והגדלת פרי בכולם, ניםוההבדלים בתגובת דורי האשכולות הש

 .אחסון שבועות בעד שישהמשך בבגדיד ול הפרי לא השפיעו על איכותו ש

 



 4

 :מבוא

בעמק הירדן , בעמקים הצפוניים. הינו אחד מהזנים המבוקשים בשווקים המקומיים ובשווקי היצוא' ברהי'

יש יתרון לגידול זנים , בהם הטמפרטורות נמוכות יחסית לשאר אזורי גידול התמר, ובעמק בית שאן

 עצי 30,000 -כיום נטועים בארץ כ. מהווה זן חשוב' ברהי'ה, באזורים אלה. לפני הצמלתםהנגדדים מוקדם 

עמק בית שאן ועמק (כשני שלישים מהם בעמקים הצפוניים ,  מכלל עצי התמר הנטועים7%- כ-' ברהי'

המגיע לשוק , פרי מבכיר. מדורגת לאורך אזור גידול התמרים בארץ' ברהי'הבשלת פירות ה). הירדן

ההיצע הגדול גורם , אולם. דה מחירים גבוהים גם בשוק המקומי וגם בשווקי אירופהבתחילת העונה פו

 .בעיקר החל מסוף אוגוסט, להצפת השוק המקומי ושווקי היצוא ולירידה ניכרת במחירים

 נקטפים בשלב הבוסר ונאכלים כפרי טרי' ברהי'פירות הזן , בניגוד לזני התמר האחרים המגודלים בארץ

הופכת את הפרי ללא , הגורמת לשינוי במרקם ומביאה להתרככותו , של הפרי,ילו חלקיתאפ, הבחלה. )1(

 . מביאה לפסילתומבוקש ולא מכיר ו

להרחבת עונות הקטיף והשיווק לתקופות . חיי המדף של הפרי קצרים יחסית ועונת השיווק שלו מצומצמת

ר מכירת כמויות פרי גדולות יותר מאוחרות יותר חשיבות רבה ביכולתה להגדיל את קיבול השוק ולאפש

 שלושה עד -מצומצם מאוד , אפילו בקירור אופטימלי, כושר האחסון של פרי הבוסר. במחיר גבוה יותר

' ברהי'מאמצים רבים נעשו עד היום למניעת ההבחלה ב. לאחר מכן מתחילה הבחלה. ארבעה שבועות

הצליחו , קדו בשנים האחרונות בטיפולי דינוגשהתמ, נסיונות אלה. ולהגדלת כושר האחסון וחיי המדף שלו

 .אך לא מעבר לכך, )2(אומנם להאריך את משך האחסון של הפרי לארבעה עד שישה שבועות מהקטיף 

. בעיקר בנושא גודל הפרי, גורמת התחרות הקשה גם לעליה בדרישות האיכות מצד הצרכנים, בנוסף לכך

 28- ל27-הפרי הנדרש ליצוא מ) קוטר(הועלה גודל ' ברהי'בזן ו, הדבר נכון במיוחד לגבי פרי המיועד ליצוא

 .כמו גם בזני תמר אחרים', ברהי' לטיפולים שיביאו להגדלת הפרי יש חשיבות רבה בזן .מ" מ29-ואחר כך ל

בפירות דו . תהליכי התפתחות הפרי וצמיחתו שונים מאשר בפירות דו פסיגיים. התמר הינו עץ חד פסיגי

חלוקות , בתמר, לעומת זאת. וחלוקות התאים מתרחשות בהתאם, צומח לכל הכיווניםהפרי , פסיגיים

ואיתה התארכות והתרחבות , בעוד התארכות התאים, סמוך לגביע, התאים מתרחשות בבסיסו של הפרי

איזור זה נע עם , כאשר מסמנים אזור בקליפת חנט צעיר. )7 (מתרחשות במרכזו לכיוון החוד, הפרי

התאים בבסיסו הינם , בכל מהלך התפתחות הפרי, לכן.  יותר ויותר לעבר חודו של הפריהתפתחות החנט

פסיגיים -בפירות של עצים דו. )11, 8, 1( התאים בוגרים יותר, וככל שמתקרבים לחוד הפרי, צעירים יותר

. םישנם מועדים בהם יש חלוקות תאים רבות ותקופות בהן עיקר הצימוח נובע מגדילה והתארכות התאי

. בפרי התמר קיימת תקופת צמיחה ארוכה יחסית ורצופה המתפרסת על כשלושה חודשיים, לעומתם

 ).8, 1(במרבית תקופה זו מתרחשות חלוקות תאים בבסיס הפרי והתארכות תאים לאורכו 

הורמונים צמחיים משפיעים על חלוקת .  על ידי הורמונים צמחיים שוניםיםמבוקר, תהליכים רבים בצמח

התערבות שתביא להגדלת מספר , על כן. ההבשלה של הפריתהליכי וכן על ,  ועל התארכותםהתאים

עבודות שונות . תביא גם ליצירת פירות גדולים יותר, או לצמיחתם המוגברת, חלוקות התאים ברקמה

של " התוכנית המקורית"הצביעו על כך שטיפולים בהורמונים ובחומרי צמיחה אחרים יכולים להשפיע על 

פותחו שיטות להגדלת הפרי באמצעות ) נשירים וסובטרופיים, הדרים(בעצי פרי רבים . תפתחות הפריה

האמצעים ההורטיקולטוריים המקובלים להגדלת פירות הם דילול פרי באמצעות . טיפולים בחומרי צמיחה
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וצת הגברת חלוקות תאים באמצעות שימוש במווסתי צמיחה מקב, מווסתי צמיחה מקבוצת האוקסינים

שיטות אלו משמשות לא רק להגדלת . יברלינים'הציטוקינינים והגדלת נפח התאים בעזרת אוקסינים וג

בנוסף , מביאים, יברלינים'ובמיוחד הג, חלק ממווסתי הצמיחה. אלא גם להבכרתו או האפלתו, הפרי

ף למועד דחיית הקטי. שמביאה להארכת תקופת הגידול של הפרי, גם לדחיית ההבשלה, להגדלת הפרי

  .מאוחר יותר מאפשרת בחלק ממיני הפירות גידול נוסף של הפרי

אולם ההבנה של תהליכי , ניסיונות מוקדמים מצביעים על השפעות דומות להורמונים אלה גם בפירות התמר

מצומצמת , ההתפתחות והצמיחה של פרי התמר והשפעתם של טיפולים הורמונליים על תהליכים אלה

קדמים באוקסינים גרמו לחנטה נמוכה ולנשירת פרי רבה וטיפולים מאוחרים יותר הביאו וטיפולים מ. מאוד

 משמשים בארץ גם באופן NAAליטר \ג" מ25 -טיפולים ב). 11-13, 4, 3(דחיית הבשלה ללהגדלת פרי ו

וכשניתנים בעת שבירת הצבע יכולים להביא לעיכוב של חמישה עד עשרה ', חיאני'מסחרי בתמרים מזן 

. בריכוז החומר ובמועד הטיפול, יברלינים על פירות תמר תלויות בזן'השפעות ג). 1(ם בהבשלת הפרי ימי

הביאו , מספר שבועות מפריחה, ליטר\ג" מ150-100בריכוזים של , יברלינים'טיפולים מוקדמים מאוד בג

רמו בעיקר ליצירת ברלינים ג'טיפולי גי, ובניגוד לאוקסינים, בנוסף לכך. להגדלת פרי ולאיחור בהבשלה

תופעות לא רצויות שהתקבלו ). 9-11, 6, 5(ולא הביאו להגדלה ניכרת ברוחב הפירות , פירות ארוכים יותר

השחרה  (Black nose -ובתופעת ה) Checking(יברלינים היו עלייה ברמות הסדקים 'בעקבות שימוש בג

במינון ובמועד , יחה היו תלויות בזן אולם השפעות חומרי הצמ).10, 1(בפירות ) מוקדמת של חוד הפרי

התפתחות קינינים על אוקסינים וציטו, יברלינים'ג, יחהבמחקר זה נבחנים השפעות של חומרי צמ. הטיפול

 . מועד הבשלתועל גודלו ו,  התמרהפרי

 מטרות המחקר 

 בחומרי באמצעות טיפולים' ברהי' תמרים מזןבלבחון ולפתח שיטות להארכת עונת הגדיד ולהגדלת הפרי 

אפיון תהליכי ) א(המטרות הספיציפיות של העבודה הינן . אוקסינים וציטוקינינים, יברלינים'הצמיחה ג

בחינת השפעת חומרי ) ב(, המיקרוסקופיתו  ברמה המורפולוגיתההתפתחות והגדילה של פירות התמר

 .עדי הגדיד ועל גודל הפרי ואיכותועל מו, צמיחה שונים על תהליכים אלה

  הניסויים העיקרייםפירוט

 'ברהי'בחינת השפעות טיפולים בחומרי צמיחה על פירות התמר מזן  שדה ליניסוי .א

בשנתיים הראשונות נעשו ניסיונות לכיול מועדי הטיפול והמינונים שיתנו תגובה אופטימאלית להגדלת הפרי 

 במטע 2008-וב, ה מתרביות רקמ1999 במטע בית זרע מנטיעת 2007 -ניסויי השדה נערכו ב .והאפלתו

סומנו והואבקו ) מדור הפריחה הראשון(אחידים ' ברהי' אשכולות 200-כ. 1996של טירת צבי מנטיעת 

במספר מועדים במהלך . נעשה באשכולות אלה כמקובל בשאר החלקה, ממשק הגידול. במועד אחד

מווסתי הצמיחה . 1התפתחות הפרי רוססו אשכולות בריכוזים שונים של חומרי הצמיחה כמפורט בטבלה 

 DP -2,4או ) 'תפזול, ''אלפנול סופר'( NAA - ןאוקסי, )'ן'אחים מילצ' ,'יברלון'ג'( GA3 - ןיברלי'ג: שנבדקו

נבחן גם  2008בשנת ). 'פק-סייפ' 'בונגרו'( BA-ו )'אגן ','סיפיון' (CPPU – ןיוציטוקינ) ’Nufarm’',פריגן'(

 5-כל טיפול בוצע ב. )GA3 (יברלין'וטיפול מאוחר יותר בג) CPPU(שילוב של טיפול מוקדם בציטוקינין 

. ברלינים נעשו על אותם עצים ובאותם מועדים'טיפולי האוקסינים והגי.  כל אחתחזרות בנות אשכול בודד

לכל מועד טיפול בכל עץ היה תמיד . טיפולי הציטוקינינים שניתנו במועדים אחרים נעשו על עצים אחרים
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הטיפול ניתן בריסוס בדיזה דקה ככל האפשר תוך הקפדה על הרטבת הסנסנים . ופלאשכול ביקורת לא מט

 2007בשנת . Triton X100 0.05%כל הריסוסים נעשו בתוספת משטח . כולם ומכל צדדיהם ועד לנגירה

טיפולים מוקדמים ב התמקדנו ,בהתאם לתוצאות שהתקבלו ,2008נבחן טווח רחב יותר של מועדים ובשנת 

יברלינים 'בג) סוף חודש יוני עד סוף יולי(ומאוחרים יותר ) מאמצע יוני עד אמצע יולי(טוקינינים יחסית בצי

 .ובאוקסינים

 
וריכוזי חומרי ) בסוגרים ימים משיא הפריחה(מפורטים תאריכי הטיפול . 2007-8פירוט הטיפולים בחומרי צמיחה שנבחנו בשנים :1טבלה 

 .ו בכל מועד ומועדהצמיחה שנתנ

)ימים משיא פריחה(תאריך ריסוס    

 2008 2007 הורמון

 28/5/07) 63(  20/6/07) 85(  16/7/07) 110(  30/6) 90( /08 15/7) 105( /08 31/7) 120( /08 

 GA3 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm -יברלין 'ג

 NAA 25, 50 ppm 25, 50 ppm 25, 50 ppm 25, 50 ppm 25, 50 ppm 25, 50 ppm -אוקסין 

 - - - 2-4DP 10ppm 25 ppm 25 ppmאוקסין 

       

 20/4/07) 28(  10/5/07) 50(  20/6/07) 85(  17/6) 75( /08 30/6) 90( /08 15/7) 105( /08 

 CPPU 10, 25ppm 10, 25ppm 10, 25ppm 10, 25ppm 10, 25ppm 10, 25ppm -ציטוקינין 

 BA 10, 25ppm 10, 25ppm 10, 25ppm 50 ppm 50 ppm 50 ppm -ציטוקינין 

 

שלמים ' ברהי'טיפולים בעצי  2009 -בנבחנו , לאחר כיול מועד הטיפול המיטבי ברמת האשכול הבודד

) 'אלפנול סופר' (NAAבאוקסין ) 'מרססי דגניה'(העצים רוססו במרסס מפוח . 2000במטע בית זרע מנטיעת 

 יום מפריחת הדור 120- כ- 11.8.09: נבחנו שני מועדי ריסוס מאוחרים. מ" ח50בריכוז חומר פעיל 

במקביל הושוו עצים לא . וכן טיפול ששילב את שני מועדי הריסוס,  יום מפריחה128 - 19.8.09 -ו, הראשון

כל האשכולות על העצים . במטע) חמישה עצים(כל טיפול בוצע בחמש חזרות . מטופלים ששימשו כביקורת

 ).III או דור IIדור , Iדור (ומנו לזהות הדור שלהם ס

 בחינת תהליכי הצמיחה של פירות התמר .ב

 בחינה מורפולוגית .1

במטרה לבחון את השפעת חומרי הצימוח על קצב גדילת הפרי ביצענו צילום חוזר של פירות מטופלים 

 החנט הממוצע הגיע וכאשר אורך(לאחר התנוונות שתיים משלושת השחלות , 11/6/07בתאריך . באשכול

 חנטים מכל 10כ "סה( חנטים 5בכל אשכול סומנו .  אשכולות מכל טיפול שיועדו לריסוס2נבחרו ) מ" מ12-ל

. מ זה מזה ומקצות הפרי" מ2-על כל פרי סומנו פסי רוחב במרווח של כ, ) חנטים לא מטופלים20-טיפול וכ

 ppm 100(או בגיברלון ) CPPU) 25 ppm( ,2,4-DP) 25 ppm- טופלו האשכולות ב20.6.07בתאריך 

GA3 ( פירות סומנה באופן דומה באשכולות מטופלים באופן דומה כאשר אורך הפרי 20סדרה נוספת של 

נעשו , בצמוד לסרגל מידה, צילומים של כל אחד מהפירות המסומנים). 17/7/07בתאריך (מ " מ20-הגיע ל

 עד קרוב למועד , שבועות לאחר מכן3- ליום הטיפול ואחת לקרוב, )כשבוע לפני הטיפול(ביום סימון הפירות 

דוגמא לסימון החנטים ולהתפתחות הפרי במהלך תקופת גדילתו והבשלתו מוצגת לגבי חנט לא . גדידה

, יסו של הפרימהתמונות ניכר שעיקרו של הצימוח חל בבס. 2 איורב) ביקורת(מטופל בחומרי צמיחה 

 .שלו כמעט ואינם מתארכים )הרחוקים מהעוקץ( הדיסטלייםוהחלקים 
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ובאמצעותם הוערכו אורכו הכולל של הפרי והמרחק בין הפסים השונים שסומנו , הצילומים נבחנו במחשב

כמעט כל הצמיחה , היה בולט שלאורך מרבית תקופת הצימוח של הפירות, בהסתכלות כללית. על הפרי

מצאנו שאנליזה זו הינה מדויקת מספיק לבחינת המרחקים שבין . ות של הפרי מתרחשת בבסיסווהתארכ

בהם הגענו (הפסים שסומנו 

לדיוק של עד כמחצית 

בשני קצוות , אולם). מ"המ

בין הפס הראשון , הפרי

בסיסו של בין המסומן ל

לבין ובין הפס האחרון , הפרי

הפרי היו הערכות חוד 

פיק האורך לא מדויקות מס

ולעיתים התקבלה שגיאה של 

כנראה (מ ויותר " מ2

ששגיאה זו נובעת מזוויות 

 ,צילום לא אחידות מספיק

המשפיעות בעיקר על קביעת 

) הבסיס או החוד(קצהו 

 ). המדויק של הפרי

10

15

20

25

30

35

11/06/07 25/06/07 09/07/07 23/07/07 06/08/07 20/08/07

תאריך

מ
"
מ

  
רי

פ
ה

ך 
ר
או

ת 
כ
ר
ע
ה

CPPUIII

Cont I

Cont II

GAII

2, 4 DP

מועד הטיפול

הפירות צולמו במועדים שונים . השפעת חומרי צמיחה על קצב התארכות הפרי בתמרים: 1איור 

 פירות 10מכל טיפול צולמו . וגודלם הוערך מהצילומים, במהלך גדילתם על העץ יחד עם סרגל מדידה

ם נפרדים מכיוון שטיפולי הציטוקינים נעשו על עצי)  פירות מייצגים לאשכול5(בשני אשכולות 

הברים מייצגים את שגיאות התקן . הושארו שני טיפולי הביקורת בנפרד, יברלין'מטיפולי האוקסין והג

)N=10.( 

 
מ " מ12-באורך של כ' ברהי'חמישה פסים סומנו לרוחב חנט של ). לא מטופל(מעקב אחר תהליך הגדילה של חנט תמר : 2איור 

שלושה שבועות -הפרי צולם במספר מועדים כל כשבועיים. מ" מ2- המרחק בין כל שני פסים שסומנו על הפרי היה כ.11.6.08בתאריך 

 .מ" מ1המרחק בין הפסים של סרגל המדידה הם של . במהלך התפתחותו
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בבחינת השפעת טיפולים בחומרי 

צמיחה על מידת התארכותם של 

יברלינים 'הפירות נמצא שהטיפול בג

. סוימת של הפריהביא להארכה מ

 לא DP 2,4- או בCPPU-טיפול ב

ואולי אף גרם (הביא להגדלת הפרי 

 )1 איור(לפרי מעט קטן יותר 

הערכת ההתארכות של כל אחד 

במהלך התפתחותו " אזורי הפרי"מ

רבית שלבי במ. 3 איורמוצגת ב

בסיס הפרי ההתפתחות של הפרי היה 

, בהתאם לעונה. האזור העיקרי שגדל

מ " מ2-3-התארך חלק זה בקצב של כ

רק במהלך ). 'ג-'א, 3 איור(בשבוע 

לא התקבלה צמיחה של , חודש אוגוסט

ואף התקבלו ערכים (בסיס הפרי 

, ה של איזור זהשליליים לגבי הצמיח

כל האזורים העליונים יותר ) 'ד, 3 איור

ומידת , של הפרי התארכו פחות

התארכותם פחתה ככל שהתרחקו 

 . מבסיסו של הפרי

 היסטולוגיתבחינה  .2

 הוכנסו מיידית הפירות הנדגמים. בשלבים שונים בהתפתחותם, פירות/מאשכולות מסומנים נדגמו חנטים

.  במיקרוסקופהחתכים נצבעו, לאחר הקיבוע בפרפין וחיתוך.  לאנליזה מיקרוסקופיתומשי ושFAAלתמיסת 

, בחתך היסטולוגי של הפרי שנעשה בתקופת הצימוח הנמרץ שלו. 5 איורדוגמא לחתך אורך בפרי מוצגת ב

ככל שמתקדמים מבסיסו של הפרי לכיוון המרכז . אים רבים שכולם קטנים מאודנמצאו בבסיס הפרי ת

אזור חלוקת התאים נמצא בבסיס . בחודו של הפרי מצויים שוב תאים קטנים יותר. התאים ארוכים יותר

במחצית הפרי העליונה התארכות התאים . ונראה שמרבית התארכות התאים נעשית בחציו התחתון, הפרי

 ואת האנליזה )8, 7( אלו תואמות עבודות אחרות שבחנו את תהליכי הצמיחה של פרי התמר תוצאות. קטנה

 .של בחינת התארכות חלקי הפרי על ידי צילום פירות מסומנים במטע, שתוארה לעיל

 
ב. התארכות בין 3.7-17.7

-2

-1
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6

בסיס-1-22-33-44-55חוד-1

אזור הפרי

מ)
"
מ
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ת
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ר
א

ת
ה

ד. התארכות בין 30.7-20.8

-2
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בסיס-1-22-33-44-55חוד-1
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א. התארכות בין 19.6-3.7

-1

1

2

3

4

5

6

בסיס-1-22-33-44-55חוד-1

אזור הפרי

מ)
"
מ

) 
ת

כו
ר
א
ת

ה

CPPUIII
Cont I

GAII
2, 4 DP
Cont II

ג. התארכות בין 17.7-30.7

-1

1

2

3

4

5

6

בסיס-1-22-33-44-55חוד-1

איזור הפרי

מ)
"
מ

) 
ת

כו
ר
א

ת
ה

 
חמישה . השפעת חומרי צמיחה על קצב התארכות איזורי הפרי השונים :3איור 

המרחק . 11.6.08מ בתאריך " מ12-באורך של כ' ברהי' סומנו לרוחב חנט של פסים

הפירות צולמו במועדים שונים .מ" מ2-בין כל שני פסים שסומנו על הפרי היה כ

ומידת ההתארכות בין כל שני פסים , במהלך גדילתם על העץ יחד עם סרגל מדידה

 5( פירות בשני אשכולות 10מכל טיפול צולמו . ובין קצות הפרי הוערכה מהצילומים

מכיוון שטיפולי הציטוקינים נעשו על עצים נפרדים ) פירות מייצגים לאשכול

הברים מייצגים . הושארו שני טפולי הביקורת בנפרד, יברלין'מטיפולי האוקסין והג

  ).N=10(את שגיאות התקן 
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 בחינה מולקולארית של תהליכי הצימוח .3

במהלך המחקר בידדנו מקטעים ממספר גנים 

הגנים : הקשורים לתהליכי הצימוח בתמר

CDKו -CycD) מכיוון שהמקטע , לגבי גן זה

-תת–איננו בטוחים לאיזה , שביידינו מצומצם

שקשורים ) משפחת ציקלינים הוא שייך

 XET- וExpAלחלוקת התאים והגנים 

. הקשורים לתהליכי ההתארכות של תאים

המקטעים בודדו על ידי שימוש באיזורים 

ם באמצעות פריימרים ישמורים בגנ

טיוטה או על ידי השוואתם ל, יםדגנרטיבי

 שהתפרסמה ראשונית של גנום התמר

00000000ACYX. Genbank accession no-qatar://http ;(לאחרונה 

html.download/datepalmGenome/research/edu.cornell.weill( .ופירות נלקח/דגימות של חנטים 

 . לאנליזה מולקולרית של גנים הקשורים לתהליכי חלוקת תאים והתארכותםובמהלך ההתפתחות ונשמר

ובדיקה על ,  נוסףעדיין ראשוניות ודורשות אימות ןה תוצאות אלה .)4 איור( חצי כמותי PCR-אלו נבחנו ב

שינויים בחלוקות התאים ובהתארכותם המתרחשים בחלקי הפרי אולם הן מצביעות על ה .עונותי מספר פנ

כדאי יהיה , מכיוון שאיננו יודעים מהו האיזור המדויק בו מתרחשות חלוקות התאים בבסיס הפרי .השונים

 .in situ hybridizationלהשתמש בגנים אלה ואחרים כסמני חלוקה ולבחון את התהליכים גם בשיטה של 

 
. בסיס הפרי נמצא למטה מימין). 10.6.07מתאריך ( יום מהאבקה 75-כ, מ" ס2.5-חתך אורך היסטולוגי בפרי תמר באורך של כ :5איור 

צילומים מיקרוסקופיים  התמונה נעשתה על ידי שילוב של מספר. Safranin-  וFast Green-החתך נצבע ב. חוד הפרי למעלה משמאל

 .בהגדלה נמוכה לאורך בית הגרעין של הפרי
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ורים לתהליכי החלוקה  השוואת הביטוי של ארבעה גנים הקש:4איור 

בשנת ' ברהי'וההתארכות של תאים במהלך ההתפתחות של פירות 

2007. 
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 לטיפול וכיול המועדים האופטימאלייםה פלהאהשפעות ההורמונים על בחינת  .ג

 במטע והערכנו לפי צבע יםבצענו סקר, נים הראשויםכשבוע לפני הגדיד, 13/8/08-ו 20/8/07כים בתארי

מהטיפולים המוקדמים בחומרי צמיחה נלקחו למעבדה ,  פירות מדגמיים.האשכול את מידת הבשלתו

פירות אלו היו ירוקים ,  ככלל.מדידת הצבעל

תוצאות לא (יותר מפירות הביקורת 

,  הגדיד נעשה באופן סלקטיבי.)מוצגות

, ולכן, כאשר האשכול הבודד מוכן לקטיף

מועד הגדיד אפשר הערכה של מספר 

את הבשלת הימים בהם הטיפול הקדים 

 1 טבלה .הביא להאפלתואו האשכול 

 את מועדי הגדיד הממוצעים של תמפרט

 בשנת ונאשכולות כל הטיפולים שנבח

 מפרט את מועדי ההבשלה 6 איור .2007

 .2008 בשנת ים שנבחנוהממוצעים לטיפול

מאי ויוני בשנת ,  במהלך אפרילטיפולים מוקדמים יחסית שנתנו :BA- וCPPUטיפולים בציטוקינינים  .1

 התמקדנו בטיפולים 2008בשנת ). 2 טבלה( לא הביאו להאפלה משמעותית של הפירות 2007

 ה יולי הביאבמחצית חודשטיפול בציטוקינינים ). אמצע חודש יולי דעמאמצע חודש יוני (מאוחרים יותר 

 במינון גבוה ר היתה גבוהה יותCPPU-השפעת הטיפול ב .ה ימיםעשב-כחמישהלהאפלה של הפרי ב

 בדקנו בהיקף מצומצם טיפול 2009-ב .)'א, 6 איור (חומר הצמיחהתלויה בעיתוי היישום של יותר וכן 

בשנה זו היתה הפריחה וגם הבשלת הפירות מאוחרת ,  יום מהפריחה118 (9/8/08-מאוחר בציטוקינין ב

במועד המוקדם בו ניתנו  שכנראה. שהביא להאפלה של כארבעה ימים, )בכשבועיים יחסית לשנה רגילה

 לא הביא להגדלה הטיפולולכן בבסיסו של הפרי ות חלוקות תאים רחש מת עדיין2007-חומרי הצמיחה ב

רמת החלוקה של התאים , 2009- ו2008-במועד המאוחר בו טופלו האשכולות ב .משמעותית של הפרי

ביאו ה חלוקות תאים נוספות שוולעומתם הציטוקינינים עודד, ה נמוכה מאודתבפירות הביקורת הי

שונה בהתפתחותו מפירות של עצים  יש לזכור שפרי התמר . המטופללהבשלה מאוחרת יותר של הפרי

ת כנראה לאורך תקופה ארוכה ומתרחשו, בבסיסו של הפרימתרחשות  התאים  כל חלוקות.דו פסיגיים

  .בהתפתחותו

מועדי הגדיד הממוצעים לאשכולות שטופלו בחומרי צמיחה  :2טבלה 

 הגדיד של תאריכי הגדיד המוצגים הם ממוצעים של מועדי. במועדים שונים

תוצאות טיפולים שהביאו להאפלה משמעותית . חמישה אשכולות לטיפול

 .מוצגות בהדגשה

 
יברלין'טיפולים באוקסינים וג  

 DP NAA GA3-2,4 ביקורת מועד הטיפול

28/5/07 4/9/07 3/9/07 5/9/07 4/9/07 

20/6/07 6/9/07 4/9/07 3/9/07 7/9/07 

15/7/07 6/9/07 6/9/07 16/9/07 10/9/07 

 
 טיפולים בציטוקינינים

 CPPU ביקורת מועד הטיפול
10 ppm 

BA 
10 ppm 

BA 
25 ppm 

20/4/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 

10/5/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 

20/6/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 6/9/07 
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 :)3GA(יברלין 'טיפול בג .2

-מרבית מועדי הטיפול ב

בה כל הטיפולים , 2007

לא הביאו , נעשו מוקדם יותר

רק טיפול בתחילת . להאפלה

יולי הביא להאפלה מעטה 

). 2 טבלה( ימים 4-5-של כ

טיפולים מאוחרים יותר 

 וביא ה2008בשנת 

 ימים 8-10-להאפלה של כ

בתחום  .)'ב, 6 איור(

הטיפולים שערכנו במהלך 

לא נצפתה חודש יולי 

השפעה בולטת למועד 

גם נראה ש .הטיפול

 מביא להאפלה רק יברלין'הג

 הצימוח של בסוף תקופת

 .במהלך חודש יולי, הפרי

בשנת  :NAA-טיפולים ב  .3

 הטיפולים שנתנו היו 2007

והתקבלה בהם , מוקדמים

תופעה של האפלה רק 

במועד הטיפול המאוחר 

לא היתה כל השפעה על ) 20/6/07, 28/5/07(לטיפולים מוקדמים הרבה יותר , באותה שנה). 15/7/07(

 . ימים בהבשלה10-14חור של יהביאו לא 2008במהלך חודש יולי טיפולים ). 2 טבלה(מועד ההבשלה 

,  להערכתנו.)ב, 6 איור (מאוחר יותררמת ההאפלה שהתקבלה היתה גדולה יותר ככל שהטיפול נעשה 

מכיוון שהפירות קרובים מאוד לשלב החלפת הצבע וסיום , וד יותרלא ניתן לבצע טיפולים מאוחרים ע

אולם יתכן שטיפולים חוזרים  .)עלולה להיווצר בעיה של שאריות בפרי(וכן לשלב הגדיד , הצימוח

 . עשויים להגדיל את ההאפלהבחומרים אלה

בחנו  2008 תשנב :)NAA( או אוקסין )3GA(יברלין 'וג) CPPU(בחינת שילוב של טיפול בציטוקינינים  .4

 הטיפול המשולב לא הביא .)15/7/08-ב (GA3-עם טיפול ב) 17/6/08-ב (CPPU-שילוב של טיפול ב

, (±1.1) 1/9/08מועד הגדיד לטיפול המשולב היה (לבד יברלין ב'להאפלה גדולה יותר מאשר הטיפול בג

שני , שהוצגו לעילבעיקבות התוצאות , בדיעבד .)30/8/8- בלבד הביא לגדיד בGA3-בעוד טיפול ב

-לטיפול המוקדם ב .ולכן השפעת כל אחד מהם לא הייתה בולטת מספיק, הטיפולים ניתנו מוקדם מידי

CPPUשילוב של טיפול מאוחר בציטוקינין 2009בשנת  . כמעט ולא היתה השפעה בפני עצמו )CPPU 

 
על מועדי הגדיד ) ב(ובאוקסינים וגיברלינים ) א( השפעת טיפולים בציטוקינינים :6איור 

תאריכי הגדיד המוצגים הם ממוצעים של . הממוצעים לאשכולות שטופלו במועדים שונים

 .הברים מיצגים את שגיאות התקן. מועדי הגדיד של חמישה אשכולות לטיפול
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 ימים יותר 4כלומר , ום י14-הביא להאפלה של כ) 19/8/09 (NAAעם טיפול מאוחר באוקסין ) 9/8/09-ב

 ולאחריו ןמאוחרים בציטוקיני טיפולים ובשלכיול עדין יותר של יתכן ש.  בלבדNAA-מאשר הטיפול ב

  .יביא להאפלה גדולה יותרבאוקסין 

 בחינת טיפולי אוקסינים בעצים שלמים  .ד

לאחר כיול מועד הטיפול המיטבי ברמת האשכול 

' ברהי' טיפולים בעצי 2009 -נבחנו ב, הבודד

העצים .  במטע בית זרע2000שלמים מנטיעת 

באוקסין ) 'מרססי דגניה'(רוססו במרסס מפוח 

NAA) מ" ח50בריכוז חומר פעיל ) אלפנול סופר .

 120( 11/8/09: נבחנו שני מועדי ריסוס מאוחרים

 יום 128( 19/8/09-ו, )יום מפריחת הדור הראשון

וכן טיפול ששילב את שני מועדי , )מפריחה

במקביל הושוו עצים לא מטופלים . יסוסהר

כל טיפול בוצע בחמש חזרות . ששימשו כביקורת

כל האשכולות על העצים . במטע) חמישה עצים(

 איור ( יום14הטיפולים הביאו להאפלה של עשרה עד  ).III או דור IIדור , Iדור (סומנו לזהות הדור שלהם 

 או בטיפול 19/8 –מאשר במאוחר , 11/8 –השפעת הטיפולים הייתה חזקה יותר בטיפול המוקדם . )7

 . המשולב

 איכותו בגדידו וגודל ,צבע הפריהשפעת חומרי הצמיחה על  .ה

מכל אשכול נלקח מדגם של שלושה סנסנים חיצוניים ושלושה . לאחר הגדיד נבחנה איכותם של הפירות

 -ב. כויות הפירותסנסנים פנימיים לקביעת אי

,  פירות מייצגים נבחנו אורך הפרי25

 100 -ב, בנוסף. מ"המשקל והכמ, הקוטר

פירות הוערכו באופן איכותי צבע הפרי 

ורמת ) חמש רמות מצהוב לירוק(

 רמות Checking) (4(ההיסדקויות בקליפה 

 ).היסדקויות

מהווה ' ברהי'בצבע הפרי : צבע הפרי. 1

וגורם חשוב אי העיקרי לחקלהבשלה המדד 

 מכל דגםלאחר הגדיד נ.  הפריבאיכות

 3- סנסנים חיצוניים ו3אשכול מדגם של 

סנסנים פנימיים לקביעת התפלגות הצבע 

הפירות מוינו .  פירות100במדגם של 

 פרי שכל קליפתו –לארבעה מקטעים 

פרי , פרי צהוב עם שרידים של ירוק, צהובה

1/9/09

8/9/09

15/9/09

22/9/09

29/9/09

I II III
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מו

מ
ד 

די
ג
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דור האשכול

11.8.09 11+19.8.09 19.8.09 Control

 
 ובשילוב בשני מועדים NAAהשפעת טיפולים באוקסין : 7איור 

והשוואת ההשפעה של כל טיפול , שלהם על מכלול האשכולות של העץ

נבחנו כל האשכולות . בכל מועד על הפירות משלושת דורי האשכולות

מועדי הגדיד .  אשכולות מכל דור35- ל18בסך הכל בין , על העץ

הברים . המוצגים הם ממוצעים של מועדי הגדיד של כל אשכול ואשכול

 .יאות התקןמייצגים את שג
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דור ומועד טיפול  

שרידי ירקרק

ירקרק

ירוק

. 2009 בשנת השפעת טיפולים באוקסינים על צבע הפרי בגדיד: 8איור 

 רמות לפי 4-הפירות מוינו ל.  לאשכול פירות100נבחן צבע הפרי במדגם של 

מכיוון . פרי ירקרק ופרי ירוק, פרי עם שרידי ירוק, פרי צהוב: הצבע שלהם

היו מרבית , היותו מוכן לפי הערכת החקלאיםשכל אשכול ואשכול נגדד ב

דור תוצאות הצבע מוצגות לפי הטיפול שניתן לעצים ו. הפירות צהובים

 .האשכול
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  למרות שהאשכולות נגדדו לפי צבע הפרי מצאנו במדד זה הבדלים.ירקרק המתחיל להצהיב ופרי בוסר ירוק

 היה אחוז גבוה של פירות שלא הגיעו למימוש מלא GA3- ובNAA-במרבית האשכולות שטופלו ב: בולטים

השפעת . 25-30% -בחלק מהטיפולים פרקציית הפרי שלא הייתה צהובה לגמרי הגיעה ל. של הצבע הצהוב

  הניסויים שביצענובמסגרת. 8 איורמוצגת בעל צבע הפרי  2009 שלמים בשנת טיפולים באוקסינים בעצים

אחוז הפרי , והביא להאפלה של הפרייברלין או האוקסין ניתן מאוחר יותר 'ככל שטיפול הג, בכל שנות הניסוי

 הייתה למעשה בפירותהאפלה שהתקבלה יתכן שה. מלאה היה גבוה יותרה צהבלהשלא הגיע הנדגם 

החקלאים נטו לגדוד את הפרי המאוחר בשלב ום ששמ, לפי מועד הגדידבפועל גדולה מזו שנרשמה 

 .הבשלה מוקדם יותר

 -ב. מ יחסית לפירות ביקורת" מ2-1.5 - את הפרי בNAA- וGA3 האריכו טיפולי 2007 -ב :מימדי הפירות. 2

בדיקת הפירות בניסוי ). תוצאות לא מוצגות(לייה בקוטר הפרי ובמשקלו  הביאו חלק מהטיפולים לע2008

הגדלה זו מתבטאת גם בהארכת .  מאוחרNAA מצביעה גם היא על הגדלת הפרי בעקבות טיפול 2009

גודל הפרי מימדי ל ע הטיפול השפעת,  בכל המדדים)9 איור(במשקלו גם בעליה בעלייה בקוטרו וגם ב, הפרי

היתה חזקה יותר ולים השפעת הטיפ .2009-היתה בולטת יותר בטיפול המוקדם מבין הטיפולים שנבחנו ב

  .בהם בדרך כלל נוטים להיות גדולים יותר, בדורי האשכולות העליונים

מ "דנו את הכמ מד.מרכיב חשוב נוסף המלמד על מידת הבשלת הפירות הוא אחוז הסוכרים בהם: מ"כמ. 3

מצאו טפולים בעלי רמת שנלמרות  אולם ,)ד, 9 איור (במהלך כל שנות הניסוי  פירות מכל אשכול25-של כ

  .לא נמצאה מובהקות סטטיסטית לאף אחד מהם, יותראו נמוכה סוכרים גבוהה 
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 בשני מועדים ppm NAA 50 לאחר ריסוסים ב. שבו הסוכר ורמת הפרי גודל על 2009 -ב באוקסין טיפולים השפעת: 3 איור: 9איור 

) מ"כמ(נערכה השוואה של השפעת כל טיפול בכל מועד על גודל הפרי ורמת הסוכר , על מכלול האשכולות של העץ) ב שלהםובשילו(

 .הברים מייצגים את שגיאות התקן.  פירות לאשכול במועד הגדיד העיקרי של כל דור בכל עץ25נדגמו לפחות . באשכולות כל הדורים
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חיפשנו גם השפעות לא . פרי ניבחן גם מבחינת איכותו ה:Blacknose- וChecking –פגמים בקליפה . 4

. Blacknoseאו ) Checkingתופעה המכונה (מכניים כמו הסתדקויות בקליפה -וקלקולים פיזיולוגיים, רצויות

לא מצאנו קשר בין , אולם. לאחר שהסנסנים נפרטו לפירות בודדים, מדדים אלה הוערכו באופן איכותי

 .הטיפולים השונים והתופעות

  השפעת הטיפולים על חיי המדף .ו

 האוקסינים בעקבות טיפולי

חלה יברלינים המאוחרים 'והג

יה י ודחהאפלה של הפרי

א שלא נגרמו כדי לווד .בגדיד

 איכותם נבחנה, נזקים לפירות

של הפירות מאותם אשכולות 

-2 אחסון של במהלךים פילמא

נבחנו  .10°C- ב שבועות6

, קצב ההבחלה של הפירות

פירות שהתקמטו אחוז ה

ואחוז ) כתוצאה מאובדן מים(

במקביל  .הפירות שהתעפשו

לפירות אלה נבחן אחסונם 

ות רבאותם תנאים של פי

) ביקורת( לא מטופלים 'ברהי'

 היו תוצאות 2009- ו2008בשנים  .) ימים עד שבועיים מוקדם יותרעשרהכ(שנגדדו במועדם מאותם עצים 

גם ,  רמות ההבחלה והרקבונות שהתקבלו היו נמוכות מאוד-אוד האחסון של הפרי הלא מטופל טובות מ

במרבית .  ורק בשבועות האחרונים החלה הבחלה משמעותית והיווצרות ריקבונות ימי אחסון42לאחר 

שנובע , רמות הקימוט של הפרי. המדדים שנבחנו לא היו הפירות המטופלים שונים מפרי הביקורת

 NAA- או לGA3-לא היתה ל, 2007בשנת , עם זאת.  בפירות המטופליםהיו נמוכות מאוד גם, מהתייבשותו

הביא לעלייה מסוימת ) פריגן (DP-2,4, אולם אוקסין אחר שנבחן, השפעה על עליה בהבחלת הפירות

  לעלייה מסוימת ברמת הפרי שהובחל וברמת GA3- והNAA- הביאו טיפולי ה2008 -ב. בהבחלה

בעוד ,  דמה באיכותו לאחר האחסון לפרי ביקורת11.8 - פרי שטופל ב,2009-ב. הרקבונות במהלך האחסון

 איור ( הייתה עלייה מסוימת ברקבונות לאחר אחסון ממושך של עד כשישה שבועות19.8-שפירות שרוססו ב

10(. 

 מסקנות והשלכותיהן על המשך המחקר

על האפלה של הפרי ובמועדים שונים פולים בחומרי צמיחה שונים נבחנו טיות המחקר במהלך שנ

הביאו להאפלה של הפרי בעשרה ימים עד ) GA3(יברלין 'וג) NAAבעיקר (טיפולי אוקסין  .והגדלתו

הם נבחנו בניסוי חצי מסחרי בעצים , לאחר כיול התנאים האופטימאליים, בשנת המחקר האחרונה. שבועיים

עד , נראה שההשפעה חזקה יותר בטיפולים מאוחרים יותר. ובריסוס מפוח) וריםעל כל שלושת הד(שלמים 
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צהוב 

 
. 10°C-לה והרקבונות של הפרי באחסון בשפעת חומרי צמיחה על רמת ההבח ה:10איור 

נבחנו גם , יברלינים שהביאו להאפלה ונגדדו מאוחר'פירות מעצים שטופלו באוקסינים ובג

 42הארגזים הועברו לאחסון למשך . ליצוא' ברהי' ארגזי 5-6מכל אשכול מטופל נארזו . באחסון

מאשכולות ' ברהי'במקביל נבחנה איכותם של פירות . שהבחילבמהלכם נבחן אחוז הפירות , יום

 .או הרקיבו במהלך תקופת האחסון, מוצג אחוז הפירות שהבחילו. ביקורת שנגדדו במועד הרגיל
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כיוון שמועדים אלה .  סוף יולי ולעתים אפילו אמצע אוגוסט-כשלושה שבועות לפני הגדיד הרגיל של הפרי 

 וכך עלולה להיווצר בעיה של שאריות חומרי(וכן לגדיד , קרובים לשלב שבירת הצבע הירוק של הפרי לצהוב

 -וטיפול מאוחר מאוד ב, לדחות את הטיפול למועד מאוחר עוד יותר, לא ניתן להערכתנו, )הצמיחה בפרי

 . גרם להשפעה חלשה יותר2009

 להגדלת  לא הביאו ברוב המקרים)20/4-20/6בין התאריכים  (טיפולים מוקדמים יחסית בציטוקינינים

הביאו ) 2009- ו2008-ב  יוליבמהלך חודש (יותררים חטיפולים מאו .הפרי או לשינוי במועד הבשלתו

בבסיסו של חלוקות התאים בתמר מתרחשות ,  בניגוד לעצי פרי אחרים. ימים7-8להאפלה מסוימת של 

בשלבים בהם חלוקת , ים מאוחרים מאודליתכן שדווקא טיפו,  לכן.לאורך כל תקופה ארוכה בצמיחתוהפרי 

 .מועד ההבשלהשל  ה דחיימתקבלתי ל אוךוכ, לוקה החלחידוש יםביאמהתאים מתמעטת או מסתיימת 

טיפולים אלה דחו את ההבשלה פחות מהטיפולים המאוחרים באוקסינים או , בתנאי הניסוי שנבדקו

הביא להאפלה ) ן ביולי ואוקסין במחצית אוגוסט ציטוקינישל ריסוס(לב וטיפול מש, 2009בשנת  .יברלינים'בג

שילוב אופטימאלי של הטיפולים  .קבלה בטיפולי האוקסין בלבד ימים מעבר להאפלה שהת4נוספת של 

 .הביא להאפלה של כשבועיים במהלך ההבשלה של הפרי

התפרחות של העץ השלם . ברמת העץ השלם) NAA( ניסינו לבחון את הטיפול המוצלח ביותר 2009 -ב

על . מועד הבשלתםולכן קיימת שונות ברמת ההתפתחות של הפירות וגם ב, נפתחות ומואבקות בהדרגה

התוצאות שהתקבלו לגבי השפעת . שלושה-אותו עץ מבשילים האשכולות ונגדדים בהפרש של שבועיים

,  מועד הטיפול באשכולות הבודדים מצביעות על אפשרות שאשכולות בשלבי התפתחות שונים יתנהגו אחרת

והפער ,  היה מהיר2009 -ד בהגדי. כלומר שיהיו אשכולות שיושפעו יותר ואחרים שיושפעו פחות מהטיפול

עדיין נצפו הבדלים בדורים השונים במידת ההאפלה של הפרי . במועד הגדיד בין הדורים היה יחסית קטן

יתכן שעובדה זו תקשה על יישום מסחרי של . אולם בכל הדורים היה הטיפול יעיל, ובעמידותו לחיי מדף

, שר לדרג את הבשלת האשכולות בתוך העציםיתכן גם שהטיפול יאפ. ההאפלה באמצעות חומרי הצמיחה

אם נצליח לטפל בעצים בתקופה בה הדור , לחילופין. וכך להאריך את עונת הגדיד בתוך אותה חלקה

ובכך , נוכל להביא להאפלה חזקה יותר שלהם יחסית לאשכולות המאוחרים, הראשון והשני רגישים יותר

, בכל מקרה נדרשת בחינה נוספת. במספר הגדידיםנגרום להאחדת ההבשלה של הפרי על העץ ולהפחתה 

ילוב עם ואולי בש( GA3- ובNAA -כדי לכייל את השימוש ב, בטיפולים במספר חלקות ברמת העץ השלם

 .'ברהי'כטיפולים מסחרים להאפלה ולהגדלת הפרי בתמר  )CPPU–ציטוקינין 

 תודות

ד לאליעזר אלוני וחן גיצין מבית זרע ולמשה ובמיוח, תודתנו נתונה למגדלי התמרים בבית זרע ובטירת צבי

 . על שיתוף הפעולה ההדוק והעזרה במחקר זה, זכאי מטירת צבי
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 סיכום עם שאלות מנחות

 התייחסות לתוכנית העבודה מטרות המחקר תוך .1

 .והאפלתו' ברהי'תמר פרי בחינת השפעת חומרי צמיחה שונים על הגדלת 

   עיקרי הניסויים והתוצאות .2

, מועד הבשלתו, יברלינים וציטוקינינים על גודל הפרי'ג, בחינה של טיפולי ריסוס שונים באוקסינים

אפיון  .בעץ השלם NAA-בלטיפול בריסוס  פיתוח ראשוני של פרוטוקול .ועל יכולת האחסון שלו

 . רי של תהליכי הצימוח של הפריאמיקרוסקופי ומולקול

   המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.3

)  ימים10-14-של כ( להאפלה  יום מפריחה מביאים120-כיברלינים ובאוקסינים 'גטיפולים ב

 .טוקינין יכולים להביא להאפלה במספר ימים נוספיםטיפולים משולבים בצי .הגדלה של הפרילו

שיווקיים , טכנולוגיים(או השינויים שחלו במהלך העבודה \ הבעיות שנותרו לפתרון ו.4

 התייחסות המשך המחקר לגביהן; )ואחרים

כדי לכייל את השימוש , בטיפולים במספר חלקות ברמת העץ השלם, נדרשת בחינה נוספת

זה נעשה בעיקר ,  מבחינת האפיון המולקולארי.י ניסויים לרישוי הפרוטוקוללפנ, בחומרי הצמיחה

במהלך המחקר לא אפייננו את השפעת הטיפולים השונים על רמות הביטוי של . על פירות ביקורת

 .גנים הקשורים לחלוקה ולהתארכות תאים

 ח " הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו .5

) 2010. (ר, שטרן, .ל, אלמליח, .ע, קינן, .א, גולן, .א, שפירא, .ר, צבי-בן, .ר, ינסקי'קורצ, .י, כהן

 .32-37, 64, עלון הנוטע. 'ברהי'שימוש בהורמונים צמחיים לדחיית הבשלה ולהגדלת פרי בתמר 

 ח"ח אני ממליץ לפרסם את הדו" פרסום הדו.6

 בספריות בלבד

 


