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 תקציר. ב

).  מהפדיון70%-ללא מיכון עלותה עד(המסיק בזית מהווה מרכיב נכבד בסעיף ההוצאה : עיההב

 בנוסף לפתרון בעיות של זמינות כוח ,מיכון המסיק מצמצם עלויות ומגדיל את ההכנסה הפנויה

, שיטות למסיק במנערי גזע לצד שינויים במרווחי נטיעה ועיצוב העץ פותחו למטרה זאת . אדם

כמות הפרי . בעיות העיקריות נוגעות לכמויות פרי שנשארות על העץ לאחר ניעוראולם אחת ה

  ומעלה 20%( עלולה להיות רבה , שנשארת על העץ בזנים אחדים ובתלות בעונת המסיק

החלשת עוקץ באמצעות יישום תכשירים משחררי אתילן נוסתה רבות  במטרה לשפר ). מהיבול

שונות רבה . אולם בהצלחה חלקית, ר היבול שנמסקאת יעילות הניעור ולהגדיל את שיעו

. ואפילו בטיפולים דומים בחלקות שונות צוינה בעבודות רבות , בתגובה של זנים ובין עונות

פחות יעיל  בזנים שנמסקים בהבשלה היה  ליצירת רקמת ניתוק בפרייישום אתילן , בנוסף לכך

עות יישום תכשירים משחררי אתילן תופעה מדאיגה בכל האסטרטגיה של ניתוק באמצ. ירוקה

 .היא שיעור גבוה של נשירת עלים הפוגעת לבסוף בפוטנציאל נשיאת היבולים בשנה העוקבת

בחינת מידת היעילות של חומרי צמיחה שונים וכימיקלים אחרים להחלשת  .א :מטרות העבודה

    נזקי נשירת עלים התאמת טיפולים לזנים וצורות הגידול השונות בזית תוך מזעור . ב.העוקץ

בחינת טפולים נבחרים ברמה של העץ מלווה בניעור תוך הפרדת עלים ופרי לקביעת שעור .  ג

 הכנת פרוטוקול טיפול לייעול המסיק .  ד.נשירת העלים וכמות הפרי שנותר לאחר ניעור

 : מהלך ושיטות עבודה

ביעת טווח תכשירים שונים ושילוביהם נוסו בשלב ראשוני בענפים מנותקים לק .1

 .  חזרות4-לאחר מכן נבחנו במרסס יד  על ענפים נושאי פירות ב, ריכוזים 

בתנאי הבשלה שונים )  חזרות4(בעצים שלמים '  בחינה של טיפולים נבחרים משלב א .2

 . מלווים במדידות כוח ניתוק והערכת שעור פרי שנושר בטלטול ידני) ירוק ושחור(

בהפעלת מנער גזע לקביעת שעור הורדת פרי ומידת ניסויים בהיקף חצי מסחרי מלווים  .3

 .נשירת העלים

הגברת הפעילות של אתילן להחלשת עוקצי פירות הושגה על ידי שילוב  :תוצאות עיקריות

הגברת . ואוריאה) כתכשיר מפריש אתילן(עם אתרל ) MKP(תכשירי מונופוטסיום פוספאט 

) זיתי שמן(מצב של הבשלה שחורה הפעילות אפשרה הפחתת ריכוזי אתרל לריסוס בעיקר ב

לא נתקבלו תוצאות  לעומת זאת בזיתי מאכל שנמסקים ירוק. ובכך הפחתת נזקי נשירת עלים

 .או ניסויים שנערכו באותו הזן באתרים שונים/עקביות ועדיין היו הבדלים בתגובה של זנים ו

 הגורמים יתמקד בלימוד שלבהבשלה ירוקה המחקר להחלשת עוקץ  : מסקנות והמלצות

 יש להתייחס בין אלה. מסקים בשלב הבשלה מתקדםהמגבילים השגת תוצאות דומות לאלו שנ

ריסוס (שיטות אפליקציה , איכות המים להכנת התרסיס, לטמפרטורת הסביבה בזמן הריסוס

  עם אנשי הנדסה בשיתוףהוגשה תכנית מחקר נמשכת ) . דיזות, נפח תרסיס, במפוח, ברובים

   .חקלאית
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 ח מחקר" דו.ג

 רקע מדעי קצר ומטרות המחקר לתקופת הדוח: מבוא

שנמסק בהבשלה ירוקה תוך פרק  בענף הזית למאכל    אחת הפעולות היקרות   הינה   זיתים   מסיק

ת הענף על סף  ומעמידה א מהפדיון50-70%-מגיעה ללמסיק ידני ההוצאה . זמן של כחודשיים

 . הכדאיות הכלכלית

 ,עם זאת .מבוצע כיום בעיקר בכרמים אינטנסיביים לשמן שעוצבו לניעוריתים זשל מסיק מיכאני 

מעודדי הפרשת אתילן סייע תכשירים השימוש ב. נותר על העץ) 20% מעל( הפרי מןחלק ניכר 

. לווה בנשירת עלים רבהמ אולם 20%-בהקטנת שיעור הפרי שנותר על העץ לרמות שמתחת ל

ענפים מנותקים שהוגמעו  באתפון עם  הוכח גם בעבודות  הספציפיות של מפרישי אתילןחוסר 

. ללימוד אופן הפעולה על אברונים שונים ומידת הרגישות היחסית שלהם לאתילן ולתנאי סביבה

הצביעה בעבר על פעילותו רמת על ) PH(מידת ההשפעה של תנאי סביבת תמיסת האתילן כמו כן 

על עלים הדיפרנציאלית קא לנושא ההשפעה אולם דוו, PH=6.5-7.0היתרון של תמיסה ברמת 

 עדיפות לתנאי סביבה חומציים בהם החלשת )ענפי זית מנותקיםבעבודה עם (נמצאה פירות ו

 . פטוטרות עלים הייתה פחותה מזאת שבתנאים בסיסיים

 כקבוצה אחרת של כימיקלים בעלי נתגלו מלחי פוספאטבצד הפעילות של חומרים מפרישי  אתילן 

לא ברור לגמרי   חומרים אלהתמנגנון הפעולה של קבוצ. כוח הניתוק של פירות ועלים ה על השפע

סדרי הגודל של רמת , עם זאת .רמת האתילן האנדוגניב בעליה קשורהניתוק תופעת הנראה ש, אולם

. האתילן האנדוגני שמופרש נמוכים בהרבה מאלה שהתקבלו בטיפולי אתילן בצורת גז או אתפון

על החלשת עוקץ  )לא מספקת( הראו השפעה  )MPK (ום פוספאטפוטסימונו עשו בניסויי שדה שנ

החלשה מועטה זאת של עוקצי .  מלווה בנשירה מועטה יחסית של עלים)עם וריאביליות גדולה(הפרי 

פירות עשויה להיות מספקת למסיק זני שמן בשלבי ההשחרה שבהם כוח הניתוק הטבעי נמוך 

על בסיס זה שימשו  .תחלתית זאת עשויה לסייע לניתוק הפרי בניעורוהפחתה קטנה אפילו מרמה ה

) תכשיר משחרר אתילן(בשילוב עם אתפון ) הרווסטואנט(מלחי פוספאט להכנת תכשירים מסחריים 

 בעיית נשירת גם בתכשירים אלה אולם, ונתגלו כמיטיבים להגברת פעילות האתילן להחלשת העוקץ

להחלשת   של אתילןים שנמסקים ירוק בהם נדרש ריכוז גבוההעלים לא נפתרה והיא חמורה בזנ

  .עוקצי פירות לניעור יעיל

מידת היעילות של חומרי צמיחה שונים וכימיקלים אחרים להחלשת בחינת  .א :מטרות העבודה

 . ג   תוך מזעור נזקי נשירת עליםת בזיתי התאמת טיפולים לזנים וצורות הגידול השונ.ב .העוקץ

ם נבחרים ברמה של העץ מלווה בניעור תוך הפרדת עלים ופרי לקביעת שעור נשירת  טפוליבחינת

 .למסיק יעילהכנת פרוטוקול טיפול . ד .העלים וכמות הפרי שנותר לאחר ניעור

 פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות 

) נטיםאקספל(נזק  של תכשירים בריכוזים שונים  נערך על ענפונים מנותקים ף הסקר ראשוני לבחינת ס

מספר ויחס ( לבחירת אקספלנט אידיאלי בניסוי מקדים. )1תמונה  ( מיםעםשל זית שהועמדו במבחנות 

 נבחר,  לתכשירים השונים במשך שבוע ימיםבחשיפה) מינימום עקות מים(שישרוד ) עלים פירות

 לת הענףטבי יישום הטיפולים נעשה על ידי.  פירות2- עלים ו4 מ המכיל" ס15-אקספלנט באורך של כ

לאחר ייבוש על ניר סופג בסיסו הוטבל במבחנה עם , לתוך תמיסה מימית של תכשיר בריכוז שנבחר 

).אור פלורוסנט'  ש18צ " מ25(מים והועמד באינקובטור   
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אקספלנטים של זית לבחינת סף נזק בטיפולי החלשת עוקץ: 1תמונה   

וכן נספרו עלים ) צריבות(לאחר שבוע חשיפה הוערכו נזקים , )חזרות(לנטים  אקספ15-כל טיפול ניתן ל

 העבודה באקספלנטים שימשה בין היתר לבחינת מידת ההשפעה של סביבת . ופירות שנשרו במגע יד

).1איור (התגובה של תמיסת אתרל על שיעור נשירת העלים והפירות   

השפעת PH של תמיסת אתרל על רמת נשירה של 

פירות ועלים
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.בת התגובה של תמיסת אתרלשיעור נשירת עלים ופירות כתלות בסבי. 1איור   

לעומת זאת הובחנה נשירת עלים ,  שנבחנוPH-רגישות עוקצי הפירות לאתרל אחידה בכל רמות ה

 )5.5-מתחת ל(פחותה בתמיסות חומציות  

גליצרין , פאוור, תכשירי אלפאטופ )1טבלה  (מתוך רשימת תכשירים וריכוזים שנבחנו על אקספלנטים

 ושכיחות גבוהה של ת עוקצי פירותסר עקביות במידת השפעתם על החלש נפסלו בשל חו77-והמשטח אל

נושאי על ענפי זית ) מרסס ידני( נבחנו) מסומנים בכיתוב בולט(האחרים ). צריבות ושילוך עלים(נזקים 

. חלק מהתכשירים שימשו לשילוב עם אתרל.  חזרות לכל טיפול4 -ב פירות 100-כ  

בענפי ו, )כל התכשירים בטווח ריכוזים רחב(באקספלנטים וקץ תכשירים לניסויי החלשת ע. 1טבלה 

.)אלה המסומנים בכיתוב בולט( תזי  

טווח ריכוזים חומר פעיל קבוצה ספק  תכשיר

1000-5000ppm אלון חקלאות  אלפאטופ NAA Alfatop הורמונים

-0.1 תכשיר
0.3% 

אחים מילצן תרלא Etherel אתילן הורמונים  

500-1000ppm לאותאלון חק  פאוור TP Power-2,4,5 הורמונים
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טווח ריכוזים חומר פעיל קבוצה ספק  תכשיר

1000-5000ppm אלון חקלאות  אלפאטופ NAA Alfatop הורמונים

Triton-x100  משטחים אגן 0.025% x100-טריטון  

0.02-0.05% 77-אל L-77  משטחים אגן  

 דילואט Diluet סיליקוני מדלל-משטח אגן 0.05-2.0%

 גליצרין Glycerin  חומר שומני פרוטרום 0.1%

דשנים וחומרים 3-5% החדרה, הזנה N U.L.B.  דל ביורטאוריאה

דשנים וחומרים 3-5% החדרה, הזנה N, P U.P-50 אוריאה פוספט

דשנים וחומרים 3-5% החדרה, הזנה N Urea אוריאה 

מחליש עוקץ אגרוונט 3-4% M.P.K+Et H.V הרווסטוונט 

 NaHco3 Sodium בופר סיגמה  0.1-0.3%

bicarbonate

סודה לשתיה

מלח פוספאט  חיפה כימיקלי 3-5% MPK(0-52-34)  מסיקל

 

במועד בו הגיעו ) באוסף הזנים בבית דגן(נערכו בזנים שונים ) לא מנותקים(בענפים הניסויים 

 הערכות ,בו זמנית טיפולים 3-6נבחנו ) מועד(בכל זן  ).ירוק או שחור(לשלב הבשלה מתאים 

להערכת משו יושל שעור הפירות והעלים שנשרו בטלטול ידני של הענפים ש, של נזקי צריבות

שיעור נשירת פירות בטלטול ידני . )הוצגו רק חלק מן התוצאות (בצועי הטיפולים השונים

מתואר בקו ,  זנים שטופלו להחלשת עוקץ9-ב) 3איור (ניתוק של הפרי ה כוח כפונקציה של

הזנים בגודל הפרי  הטיפול נבדלו מועדבשיש לציין ,  0.78לינארי שלילי עם מקדם מתאם של 

  .  ההבשלהבדרגתגם ו

y = -0.0904x + 115.14

R2 = 0.7781
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 זני 9 -בטלטול ובין כוח הניתוק של הפרי ב מידת המתאם בין שיעור הפרי שנשר: 3איור 

   .2% ואוריאה 0.2%זית שטופלו באתרל 

 

של הפרי נמצא בקורלציה ישרה עם גודל הפרי כפי ) ללא טיפולי אתילן(כוח הניתוק הטבעי 

לניתוק חיובית פרי כשלעצמה תורמת העם זאת יש לזכור שמסת , )4איור ( זנים 9-שנבדק ב

דבר שלא בא לביטוי בכוחות משיכה המופעלים ) ניעור(הפרי מן העץ בהשפעת טלטול קל של 

 .למדידת כוח ניתוק
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y = 75.852x + 229.31

R2 = 0.8269
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מדידות כוח ניתוק ומשקל פרי נקבעו           (כוח ניתוק כפונקציה של גודל פרי . 4איור 

          )                   פירות לזן30במדגמים של 

הוביל ניסויי השדה גם אם נערכו באותו הזן ובמצב הבשלה דומה מ בתוצאותחוסר הדירות 

 המים מקור נמצא שגם . גורמים שעלולים להטות את התוצאות לעמוד על בהם ניסינו לניסויים

הנם ) לא הוצג, מפוח פחות יעיל מריסוס ברובים(נפח התרסיס וגם ) 5איור , 2טבלה (לריסוס 

 י השפעה מכרעת בעל

על נשירת  ,בתרסיס)  קולחיןאו פיריםש(לבחינת השפעת מקור המים   החלשת עוקץטיפולי. 2טבלה 

  גבעת המורה אמצע אוקטובר, מנזנילו–זן פרי ועלים ב

  

 מים שפירים תשלובת קישון

 פרי עלים פרי עלים

 טיפול

0 0 0 0 
 1 היקש

3 3 1 3 
MPK4%+ Etherel, 0.15% 2 

3 1 1 1 
HV4%+ UR.1% 3 

2 4 1 4 
MPK4%+ Etherel, 0.15%+ UR.1% 4 

4 2 2 3 
HV4% 5 

1 1 3 3 
Etherel, 0.3%+ Trit x-0.05%+0.3% סודה 6 

  הרבה מאוד= 5, בינוני=3, מעט=1: הערכות נשירה •

 לנשירה עלים םהתרסיס במי קולחין גר ,בכל הטיפולים שבהם היתה השפעה על נשירת פירות

חלשת הבאחדים מן הטיפולים ניכר גם יתרון של מים שפירים ב, מים שפיריםבהשוואה  למוגברת 

 .עוקצי פירות

. מקשות על הערכת התוצאות)  פירות לטיפול100(במדידות כוח ניתוק ) 5איור (שגיאות תקן גבוהות 

ל טיב מי מצביעים על מידת ההשפעה ש)  2טבלה (אולם אלה יחד עם תוצאות של הערכות נשירה בניעור

.התרסיס על יעילות תכשירי החלשת עוקץ  
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בטיפולים השונים ) 16/10(השפעת איכות מי תרסיס על כוח ניתוק : 5איור   

)2מפתח הטיפולים בטבלה (  

מנזנילו עפולה 05
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 הגברתעל ו צביעהבשלב הבשלה ירוקה בזנים שונים ) לא מנותקים(ניסויים שנערכו בענפים 

לטנק אוריאה פוספאט  וא אוריאה כשהוספו, )וצגים כאןתוצאות לא מ( פעילות מחלישי העוקץ 

הורדת . צריבות על הפרי והעליםלאו /נשירת עלים מוגברת ולבדרך כלל אלה גרמו  אולם ,הריסוס

גם בניסוי זה ). 3טבלה (ריכוזי התוספים שגרמו לצריבות ונשירת עלים נוסתה בניסוי בעין דור 

הפחתת כוח הניתוק של הפרי אולם לוותה בנשירת תוספת של אוריאה פוספאט לאתרל סייעה ב

) בונוס (MKP בנוכחות מלחי 0.075%לעומת זאת הפחתת ריכוזי אתרל לריכוז של .  עלים

 .  מהיקש לא מטופל וללא נשירת עלים50%-את כוח הניתוק לרמה של כ) 4טיפול (הפחיתה 

אה בגימזו בעצי הזן סורי אתרל עם אוריהושווה לטיפול ב,  אתרל0.075% עם   טיפול בבונוס

לווה בניעור שבתחילת אוקטובר בשלב הבשלה ירוקה  )  דונם לטיפול2(בניסוי בהיקף חצי מסחרי 

 נאספו תוך הפעילות 4הנתונים שמוצגים בטבלה . הניעור בוצע  על ידי המשק בסיוע מקלות. גזע

הרי , הפחתת כוח הניתוקהראה יתרון באף על פי שלפי מדידות כוח הניתוק הבונוס לא . המשקית

בהספקי עבודה וגם בכמות פרי שנותרה על העצים ניכרו פערים ביחס , ברמת נשירת העליםש

בהספקי עבודה אולם  נתן תוצאה טובה 3% ואוריאה 0.3%השילוב של אתרל , להיקש לא מטופל

 )4טבלה (30%-הגיע לעלים העור נשירת יש

לתמיסת התרסיס של ) בונוס (MPKלחי השפעת תוספי אוריאה פוספאט או מ. 3טבלה 

נשירת עלים . *)25/9מדידות כוח ניתוק , 18/9ריסוס (במנזנילו עין דור אתרל על כוח הניתוק 

 רבה

 25/9כוח ניתוק 
        

' מס
 טיפול

 שגיאה ממוצע טיפול

  מהיקש%

 100.00 29.36 524.34 היקש 10

 46.87 37.82 245.76  0.3%אתרל 1

 UP 2% *176.81 24.37 33.72 + 0.3%אתרל  2

 UP1% *319.05 31.11 60.85 + 0.3%אתרל  3

 49.89 37.93 261.6 0.075%אתרל  + 4%בונוס  4
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על זמן ניעור ופחת במהלך ) גימזו(בזן סורי השפעת טיפולי ם מחלישי עוקץ : 4טבלה 

 .9/10/06 - מסיק,3/10 - ליטר לדונם150ריסוס במפוח .הניעור

כוח  ולטיפ

 ניתוק

שיעור 

 נשירת 

 (%)עלים 

(%) שיעור 

 יבול 

שנשאר על 

 העץ

 מספר 

עצים שנוערו 

 בשעה

 35 20 8 497.5 היקש

 43 8 30 321.2 3%אוריאה  +0.3%אתרל

 40 15 20 460.7 0.075%אתרל  + 4%בונוס 

 

, בונוס, הרווסטוואנט(תוספים של אוריאה ואוריאה פוספאט לתכשירים מחלישי עוקץ שונים 

במרסס ) פרי ירוק( באמצע אוקטובר פישוליןיושמו בניסוי אחר שנערך בכפר קיש בזן ) ואתרל

 0.3%פרט לטיפול משולב של אתרל , הערכות ומדידות נערכו שבוע לאחר מכן. יד על ענפים

 מזה של ההיקש מלווה בנשירת 50%- בו כוח הניתוק בהשפעת הטיפול עמד על כ3%ואוריאה 

 ) .לא הוצג(ליתר הטיפולים לא נראתה השפעה משמעותית , עלים רבה

בונוס או  (MKPנראה ששילוב של אוריאה לאתרל או לאתרל משולב , מבחינה מעשית

תורם להגברת פעילות אתילן להחלשת עוקצי פירות אולם בניסויים אחדים  ) הארווסטוואנט

 .שיעור נשירת העלים הנילווית נסבלת ובאחרים עדיין גבוהה

שך הניסויים משלב זה נערך לרוב בזנים במצב של השחרה תוך מגמה ליישם טפולים המ

בניסוי שנערך בכפר קיש בזן לצינו במצב של השחרה . שבלטו לטובה בניסויי הבשלה ירוקה

עם וללא אוריאה בהיקף  ) 0.1% עם אתרל MKP4%=בונוס(נבחנו שני טיפולי בונוס ) 18/10(

לוו בבדיקות כוח ניתוק ביום המסיק ובקביעת שעור )   לדונם ליטר200מרסס מפוח (מסחרי 

 )5טבלה (פרי שנמסק במנערת גזע 

 ימים 8, שעור הפרי שירד בניעור וכוח הניתוק של הפרי כפי שנמדד ביום המסיק: 5ה לטב

ללא  ) 0.1%אתרל  + MKP 4%(לאחר יישום טיפולי החלשה בתכשיר מסחרי בונוס 

 .  שחור-זן לצינו, )2טיפול  (1%וריאה ועם א) 1טיפול (אוריאה  

26/10/06 
 כוח ניתוק  הניעור% טיפול טיפול' מס

   a n.s   398      68 בונוס 1

 b n.s     324      93 אוריאה+בונוס 2

 a n.s   455     50 בקורת 3

 

שירת  מן היבול בניעור ללא עזרה במקלות עם נ93% של הורדהטיפול משולב אוריאה נתן 

 . עלים ברמה נסבלת

כזכור בזן מנזנילו בשלבי הבשלה ירוקה מרבית הטפולים שסייעו בהחלשת עוקץ לוו בנשירת 

  בשילוב עם 0.075%טיפול בו הוקטן ריכוז אתרל בתכשיר הבונוס לרמה של .  עלים רבה

ס הריסוס בוצע במרס.   בוצע בחלקה מסחרית בזן מנזנילו בהשחרה בכפר יהושע1%אוריאה 
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 8מסיק ניעור בוצע כעבור  , 06 לנובמבר 8- ליטר לדונם ב200בנפח של ) לחץ גבוה(מפוח צירי 

 .6 טבלה -ימים מלווה במדידת כוח ניתוק ושקילות פרי 

להחלשת כוח )  בהתאמה1%- ו0.075%(טיפול מסחרי בונוס עם אתרל ואוריאה . 6טבלה  

 ).2006כפר יהושוע נובמבר , ורהמנזנילו הבשלה שח.  (ניתוק ושפור יעילות ניעור

16/11/06 

 טיפול טיפול' מס
פרי שירד  %
 ניעורב

כוח 
 ניתוק

 461 50 היקש 1

2 

  ET,0.075%++ בונוס

 92 1% -אוריאה

 
182 

 

 

 MKP - מונו פוטסיום פוספאטשילוב של אוריאה בתכשיר הבונוס המורכב על בסיס של מלח

 MKPבהרכב של  1%וחלט לשלב את האוריאה עם אתרל נתן תוצאות משביעות רצון וה

 .מסיקלמסחרי תחת השם כתכשיר 

ניסוי לבחינת ביצועים של מסיקל עם שתי רמות אתרל בהשוואה להארווסטוואנט עם שני 

). הבשלה ירוקה עדיין בזן זה (17/11-טיפולים ניתנו ב, ריכוזי אתרל נערך בזן פרונטויו במירב

 אתרל  והמשופר 0.96%הארווסטואנט רגיל מכיל . 26/11- כוח ניתוק נמדד בריסוס ובמסיק

בנשירת עלים רבה וללא ) לא הוצג( הכפלת ריכוז אתרל בהארווסטואנט לווה , בריכוז כפול

 לעומת זאת . רגילבהשוואה לתכשיר בריכוז ה) שעור נשירת פרי(יתרון בבצועים 

 עלים  עם נשירת ) סיוע מקלותללא( מהיבול על ידי ניעור 85%הורדת פרי ירוק בשעורים של 

בזן פרונטויו ולמעשה יושמה גם בלטרון  0.1%עם אתרל  מסיקל מועטה יחסית הושגה בטיפול

במרסס רובים עם ) בהשחרה(נו 'בזן לציהריסוס בלטרון בוצע ). 7טבלה (כטיפול חצי מסחרי  

הסיבה שבכל  ליטר לדונם זאת כנראה 100-כלחץ נמוך ובאופן מעשי נפח התרסיס עמד על 

הטיפולים שיעור נשירת העלים היה נמוך יחסית בהשוואה לאלה שבזן פרונטיו וגם כמות 

  .90%הפרי שירדה בניעור לא הגיעה ל

21/11/06לטרון  , שחור-זן לצינו ,  בריסוס מסחרימסיקל בצועי הארווסטואנט ו. 7טבלה   

 טיפול ' מס

כוח 
 ניתוק
3/12 

(%) שיעור 
 פרי

שירד 
 בניעור

 ירתנש
 (%)עלים 

 280.1     2%אוריאה  +0.2%אתרל   1
78 25 

2 
 4% משופר הרווסטונט 

 193.3 )1.92% אתרל(  
81 22 

3 
   +4% משופר הרווסטונט 

 232.7                                                         1.0%  אוריאה 
78 24 

 246.3  0.075%אתרל + מסיקל   4
66 20 

 189.5   0.1%אתרל  +קלמסי 5
59 24 

 374.5  היקש 6
52 12 

 

אוריאה ( נועדה מצד אחד לבחון טווח ריכוזים של התכשירים 2007תכנית ניסויי השדה בשנת 

כשהמטרה להתאים ריכוזים של התכשירים השונים ושילוביהם , )פ ואתרל"עם תכשירי מק
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, פוליקוט, ביופילם(ירים אחרים לזנים ולמצבי הבשלה שונים ומאידך לנסות סדרה של תכש

כטיפול מקדים או משולב לצורך יצירת מיסוך על העלים ) או אס ,  אי-בונגרו ו, אולטראפיין

 .כדי למנוע נשירתו בעקבות טיפולי אתרל) הורמונאליסיליקוני או , מעטה שומני(

פ ואתרל "ירי מקאוריאה כתוסף לתכשבה של יניסויי השנה החולפת הצביעו על מגמה של השפעה מיט

 בענפי מנזנילו בשלב הבשלה ירוקה בעין דור בתחילת נו שניתנבחטיפולים אלה . גם בהבשלה ירוקה

 פירות לטיפול בכל מועד ולווה בניעור ענפים לקביעת שיעור 200-כוח הניתוק נמדד ב, 2007ספטמבר 

הפחיתה לרוב את כוח הניתוק של הפרי ) 8טבלה ( תוספת אוריאה לתכשירים השונים . נשירת העלים

)FRF ( אבל לא מספיק לצורף הפלת הפרי בטלטול ומלווה על פי רוב בשיעור בינוני עד גבוה של נשירת

 .עלים

תוספי אוריאה וריכוזי אתרל על הפחתת כוח הניתוק , השפעת תכשירים מחלישי עוקץ. 8טבלה 

  ).5/9/07עד ריסוס  מו(ושיעור נשירת העלים בזן מנזנילו עין דור 

 ימים  ממועד הטיפול
0 3 6 9 

 טיפול
 'מס

תכשיר 
 *וריכוז

FRF 
 

FRF % 
 מהיקש

FRF עלים** FRF % 
 מהיקש

 **עלים

 0 100 623 0 718 100 652 היקש 1
 0 70 436 0 495 53 349 03%אתרל  2
 0.3%אתרל  3

 אוריאה+ 
286 44 360 5 308 49 5 

הארווסטואנט  4
4% 

תוארית 
 מוכנה

373 57 365 2 286 46 3 

הארווסט  5
 4%) תוארית(

 1%אוריאה + 

320 49 402 1 240 38 2 

 4%הארווסט  6
אתרל + 

0.075% + 
 1%אוריאה 

436 67 457 1 350 56 1 

  +5%מסיקל  7
 0.05%אתרל 

447 69 449 0 455 73 0 

  +5%מסיקל  
 0.075%אתרל 

674 

344 52 486 0 495 79 0 

 
 פרט לאלה המכילים משטח בתוארית,  לכל טיפול X- 100 0.05%תוספת טריטון *

  אתרל ומשטח0.096%הארווסטוואנט תוארית מכיל בתוכו 
  הרבה מאוד-5,  מעט-1הערכות : נשירת עלים ** 

 

הוחלט לבצע ניסוי נוסף , צ בצל" מ33הטמפרטורה הייתה מעל )  בספטמבר5(כיון שבמועד הריסוס 

יפולים ט) 9טבלה (גם בניסוי זה ) צ" מ28-טמפרטורה( לספטמבר 18 -קום ובאותו הזן בבאותו המ

  .לוו בנשירת עלים חריפה) לא מספקת להורדת פרי בניעור( שגרמו להפחתה טובה יותר בכוח הניתוק 
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תוספי אוריאה וריכוזי אתרל על הפחתת כוח הניתוק , השפעת תכשירים מחלישי עוקץ. 9טבלה 

  ). 18/9/07מועד ריסוס (  נשירת העלים בזן מנזנילו עין דור ושיעור

 טיפול  ימים מטיפול6  ימים מטיפול3
 'מס

 FRF *תכשיר וריכוז
מועד 

0 
FRF % 

 מהיקש
 % FRF **עלים

 מהיקש
 **עלים

 0 100 669 0 100 603 היקש 1
אוריאה + 03%אתרל  2

1% 
226 37 2 418 62 4.5 

 4%הארווסטואנט  3
+ תוארית מוכנה

 1%אוריאה 

404 67 0 547 82 1 

אתרל  + 4%הארווסט  4
 1%אוריאה  + 0.1%

326 54 0 529 79 2 

  +5%מסיקל  5
 0.1%אתרל 

632 

363 60 5 409 61 4.5 

 
 פרט לאלה המכילים משטח בתוארית,  לכל טיפול X- 100 0.05%תוספת טריטון *

 תרל ומשטח א0.096%הארווסטוואנט תוארית מכיל בתוכו 
  הרבה מאו-5,  מעט-1הערכות : נשירת עלים ** 

 לא הצלחנו להחליש עוקצי פירות ירוקים ברמה מספקת כה שעד כיוןבחינת תכשירים חדשים נערכה 

או ) כטיפול מקדים(הרעיון היה לבחון סדרת חומרים שעשויים למסך על העלה , ללא נשירת עלים

 .תילן בעלהולבטל פעילות א) הורמון(להקלט בעלה 

: מובא להלן2007- שנבחנו ב מיסוך או הורמוןתאור של תכשירי  

מכיל חומצות שומן וגליקול אסתרים משמש כמשטח ומדביק ) ן'אחים מילצ( תרכיז נוזלי -ביופילם .1
 לחומרי הדברה בחלקאות

, םקור וחו, משמש לריסוס חיפוי כמגן בפני עקות יובש) ן'אחים מילצ( אנטיטרנספירנט -פוליקוט .2
 .מסייע גם להגדלת פרי במינים אחדים

אצלנו נלקח ליצירת מעטה שומני , להדברת כנימות מגן) ן'אחים מילצ( שמן פרפיני קל -אולטראפיין .3
 .על פני העלה לצורך מיסוך בפני השפעות תכשירים מפרישי אתילן

4. E.O.S  -נוצל למטרות אצלנו,  תכשיר על בסיס שומני מאושר להדברת כנימות  בחקלאות אורגאנית 
 .של מיסוך העלה

כתכשיר בעל פעילות ציטוקינינית נבחן לדחיית , פק  מכיל בנזיל אדנין- תוצרת חברת סייפ–בונגרו  .5
 .תהליכי הזדקנות ומניעת תהליכי ניתוק בעלה

 

רמת בשל . בענפים לא מנותקיםלאחר מכן ו נוסו בתחילה באקספלנטים מנותקים השוניםתכשירים ה

 .ברמה של העץ השלם  ניסויי שדה לא בוצעו) שנת שפל(זאת שנה בה נמוכהיבולים ה

נבחנה ) תוצאות לא הוצגו(לאחר ניסויים הקדמיים באקספלנטים לקביעת ריכוזי התכשירים החדשים 

 2%טיפול מקדים בפוליקוט  . טיפולי אתרלמ הנגרמתמניעת נשירת עלים ל) מרץבחודש (פעילותם 

)Pholi(  , מ" ח300ובבונגרו) Bong ( ענפים 20-ניתן בטבילה ל )זוגות עלים 8מנותקים נושאי ) חזרות 

כעבור שעה רוססו מחצית מהחזרות שבכל טיפול בתמיסת אוריאה ). Water(בהשוואה לטיפול במים 

כעבור שבוע  נספרו .  שימש כמשטח בכל טיפול0.05% בריכוז X-100טריטון , )Et+ (0.2% ואתרל 2%

 . נשירה מכלל העלים בכל טיפול%-כ)  6איור (לטול ידני של הענפונים והוצגו מספר עלים שנשרו בט
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 שיעור נשירת העלים מאקספלנטים שטופלו בתכשיר למיסוך העלה: 6איור 

 )et+(בטיפול  אתרל ) כעבור שעה (            ולאחריו 

שיעור (% ) נשירת עלים
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 40%-בכ )0.2% לאחר הטיפול באתרל(ור נשירת העלים הפחית את שיעטיפול מקדים בפוליקוט 

 .בהשוואה לטיפולי ההיקש המתאימים

אלא שהפעם הטיפול  המלווה להחלשת עוקץ ) אוגוסט(ניסוי דומה נערך באקספלנטים נושאי פירות 

שיעור נשירת העלים .  אתרל0.1%-רק אוריאה ו2%בתמיסה המכילה ) שעה לאחר טבילה בממסך(ניתן 

בהשוואה להיקש ושיעור נשירת )  7איור ( העלים פחת בכל שלושת הטיפולים למיסוךבהשפעת אתרל 

 . הפחתת ריכוז האתרלהפרי לא נפגע כתוצאה מ

שיעור נשירת עלים ופירות מאספלנטים של זית בהשפעת טיפול מקדים עם תכשירים  : 7איור 

הערכות נשירה בוצעו . 0.1% ואתרל 2%בטיפול ריסוס עם אוריאה ) כעבור שעה (ממסכים מלווה 

  . מכלל העלים או הפירות%-ר הטיפולים והוצגו בשבוע לאח
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) עם וללא אתרל(להגברת נשירת פרי ) 7איור ( הראה אף השפעה מיטיבה EOS 0.5% -טיפול מקדים ב

 . של נשירת עליםיחסית רמה נמוכה ו

ת נבחנו בשל השפעתו הסינרגיסטית להחלשת עוקצי פירו,  בענפים לא מנותקים בשדה ןטיפול זה נבח

בניסוי שנערך על ענפי . )ולא כטיפולים עוקבים(תוך שילובו בתמיסת ריסוסי ההחלשה  גםבצועיו 

  הביא להגברת נשירת פירות בנוכחות אתרל בין אם EOS -טיפול ב) תוצאות לא הוצגו(מנזנילו בבית דגן 

 . הוא ניתן כטיפול מקדים או כתוסף בתוך תמיסת האתרל

נוסו  אוריאה ואתרל עם) ונוטריוואנט, מסיקל, הארווסטואנט(פוספאט מסחריים תכשירי מונופוטסיום 

טיפולים ניתנו בהבשלה ירוקה ה .בטנק הריסוס EOS בנוכחות או ללא תוספתברנע ענפי זית בבבני דרום 

 ).8איור (ולוו במדידות כוח ניתוק והערכות נשירת פרי ועלים שבוע לאחר ריסוס 

 MKP  שבוע לאחר טיפול בתכשירי ,ברנעושיעור נשירת פרי ועלים ב) FRF(כוח ניתוק : 8איור 

 . לטנק הריסוסEOSהוספה של (+)  ללא או עם )0.1% ובתוספת של אתרל 1%המכילים אוריאה (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לטנק הריסוס תרמה להפחתה בכוח הניתוק של הפירות ולוותה EOSהשילובים תוספת של בכל 

 ). 8איור  (20%-ל) לרוב(מתחת ברמות שטלטול ידני עם נשירת עלים בנשירת כל הפרי כתגובה ל

 על .)תחילת השחרה(מתכונת ניסויים דומה הוצבה באוקטוברבענפי זית מהזנים סורי ופיקוואל במגל 

 ללא MKP רבה בהשוואה לטיפולי )Fruit Removal ( תרמה לרוב לשיעור נשירת פריEOSאף שתוספת 

 ).9איור (גבוהה יחסית ) LR ( גם בנשירת עליםא לוותה היבזן פיקוואל , התוספת

הראה הבדלים בתגובה של , ) פרי שחור(ניסוי דומה שנערך ברבדים בזנים פיקוואל ופישולין בנובמבר 

 80%- הביאו לנשירה של כEOSבזן פיקואל טיפולי הרווסטואנט ונוטריוואנט עם , ) 10איור (הזנים 

ל אף שלא הפחיתו את כוח הניתוק באופן מובהק מטיפולי ההיקש ומעלה מהפירות בטלטול ידני ע

 אף על פי שנשירת.  ומטה60%בפישולין שיעור נשירת הפירות בטיפולים אלה עמד על , המתאימים
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פרט לטיפול ( לתכשיר EOSהעלים בשני בזנים הייתה לרוב פחותה מטיפולי החלשה בהם לא שולב 

בבדיקות (נמצא  )ורבדים , מגל, בני דרום( כל חלקות הניסוי ב,  )נוטריוואנט משולב בזן פיקוואל

 הייתה נשירת EOSשבכל הענפים שרוססו עם תוספות של ) 08להשפעה משתיירת שנערכו באפריל 

 .עלים חריפה במהלך חודשי החורף

על שיעור ) נוטריוואנט-הרווסטוואנט ו, מסיקל (MKPלתכשירי  EOSהשפעת תוספת של : 9איור 

 )07מגל אוקטובר (רי ועלים בזנים פיקוואל וסורי  נשירת פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלשת על ) נוטריוואנט-הרווסטוואנט ו, מסיקל (MKP לתכשירי EOSהשפעת תוספת של : 10איור

 )07 רבדים נובמבר (פישוליןבזנים פיקוואל ו) L( ועלים F) (שיעור נשירת פריו ) FRF(עוקצי פירות 
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טבלאות ( עם שילובים של אוריאה ואתרל כפי שנבחנו בזן מנזנילו פ"תכשירי מקמספקת של פעילות לא 

בעין דור שלוותה גם בנשירת עלים העלתה חשש שאולי הזן מנזנילו שונה בתגובתו מהזנים ) 9, 8

פ עם "בכפר קיש בו הושוו תכשירי מק) 6/10-הבשלה ירוקה ב(ניסוי נוסף נערך בזן פיקוואל , האחרים

 ).10טבלה (אה או בונגרו ספי אוריתו

 )6/10/07(השפעת מחלישי עוקץ על כוח ניתוק ושיעור נשירת העלים בזן פיקוואל ירוק : 10טבלה 

 טיפול  ימים מטיפול8  ימים מטיפול3
 'מס

 FRF תכשיר וריכוז
מועד 

0 
FRF % 

 מהיקש
 % FRF **עלים

 מהיקש
 **עלים

 0 100 401 0 100 457 היקש 1
אוריאה + 03%אתרל  2

1% 
179 38 1 153 38 3$ 

 0.3%אתרל  3
 מ" ח600בונגרו + 

206 44 5 196 49 5# 

 0.3%אתרל  4
+ מ" ח600בונגרו + 

 1%אוריאה 

142 30 4.5 140 35 5# 

 4%) תוארית(הארווסט  5
 1%אוריאה + 

284 61 4 339 84 3 

אתרל  + 4%הארווסט  6
0.1%  

394 84 2.5 361 90 1 

אתרל  + 4%הארווסט  7
 1%אוריאה + 0.1%

395 85 3 317 79 2 

 עם אתרל 5%מסיקל  8
0.1% 

507 

215 46 5 211 53 4 

 פרט לאלה המכילים משטח בתוארית,  לכל טיפול X- 100 0.05%תוספת טריטון *
  אתרל ומשטח0.096%הארווסטוואנט תוארית מכיל בתוכו 

 ה מאוד הרב-5,  מעט-1הערכות : נשירת עלים ** 
  הצטמקות פרי-$
  צריבות שחורות בפרי-#
 

הגבירה נשירת עלים ולוותה בצריבות פרי וגם תוספי אוריאה  בונגרו לתמיסתת הריסוס תוספת

 .פ לא הפחיתו את שיעור נשירת העלים גם בזן פיקוואל"לתכשירי מק

 של בונגרו בריכוזים   עם תוספים2/11/07-בחינת תכשירים אלה בפרי שחור של הזן פישולין נערכה ב

 ).11טבלה ( לטנק הריסוס EOSתוספת של  ואנמוכים 

פ "טיפולי מקהושגו ב מאלו של פירות ההיקש הלא מטופלים 25-50%הפחתת כוח הניתוק לרמות של 

נשירת העלים בכל .   בפרי שחור מהזן פישולין)פרט לטיפולי מסיקל עם בונגרו(עם התוספים השונים 

 נצפתה נשירת EOSבטיפולים בהם שולב  . ולא הוצגה) 1-1.5: דרגות (עטה יחסית הטיפולים הייתה מו

 ) .  08הערכות באפריל (עלים מסיבית מאוחרת 
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 )2/11/07 (פישולין בהשחרההשפעת מחלישי עוקץ על כוח ניתוק בזן : 11טבלה 

 FRF תכשיר וריכוז   ימים מטיפול9  ימים מטיפול6
מועד 

0 
FRF % 

 שמהיק
FRF % 

 מהיקש
 100 513 100 653 היקש 1
 37 190 37 246 1%אוריאה  + 4%) תוארית(הארווסט  2

+ 1%אוריאה  + 4%) תוארית(הארווסט  3
 מ" ח50בונגרו 

301 46 188 37 

+ 1%אוריאה  + 4%) תוארית(הארווסט  4
 מ" ח100בונגרו 

171 26 122 24 

 +1%אוריאה  + 4%הארווסט  5
EOS 0.5% 

233 35 149 29 

 31 159 40 261 0.075%אתרל  +5%מסיקל  6
 EOS 0.5% 301 46 188 37+ 0.075%אתרל  +5%מסיקל  7
 69 355 58 382 מ" ח50בונגרו + 0.075%אתרל  +5%מסיקל  8
 מ" ח100בונגרו +0.075%אתרל  +5%מסיקל  9

660 

513 78 446 87 

  

 

 דיון ומסקנות

את המסיק המיכאני בזית באמצעות טיפולים להחלשת עוקצי פירות עם יעדי המחקר היו לייעל 

רשימה של תכשירים הורמונאליים ואחרים נבחנו לצורך כך כמעודדי . מינימום נזקי נשירת עלים

הגברת יעילות של תכשירים .  תכשירים קיימיםיצירת רקמת ניתוק או כתוספים לייעול פעילות

משטחים , אופטימאליתPH – יצירת סביבת תגובה :ת שונותמבוססי הפרשת אתילן נבחנה בגישו

שפועלים כנראה ) אוריאה פוספאט, אוריאה(המבטיחים כיסוי וקליטה טובים יותר או תכשירים 

 . וקליטה ברקמה צמחיתדרך החדרה 

קצת יותר נמשך , מבחינה מעשית פרק הזמן  לבצוע ניסויים אפליקטיביים בשדה קצר יחסית

פרק זמן כזה מגביל את יכולתנו . הבשלה שחורה חודשים ל3-בשלה ירוקה וכחודש לזנים בהמ

לכן חלק גדול מהלימוד של . )ריכוזים ושילובים(חדש מגוון האפשרויות בכל תכשיר ון את לבח

טווח ריכוזים וסף נזק לכל תכשיר או שילובו  עם תכשירים מפרישי אתילן נעשה על ענפונים 

ובהמשך ) החל מחודשי האביב( נלמדו ההשפעות על נשירת עלים םהשב, )אקספלנטים(מנותקים 

בכך למעשה נפסלו רבים מן התכשירים והריכוזים שנבחנו על  . ענפונים נושאי חנטים ופירותבאף 

תאמו את הציפיות שלנו נבחנו בהמשך על ענפים לא מנותקים  בתנאי אקספלנטים ורק כאלה ש

ברמה של העץ השלם ובחלקם אף כטיפולים חצי שדה כאשר בשלב האחרון בוצעו טיפולים 

 . הפעלת מנערים הבצועים תוךבבחינתוים מסחריים מלו

אתרל עם מלחי , אתרל (שילוב של אוריאה או אוריאה פוספאט לתכשירים מפרישי אתילן 

ייעל במידה רבה את פעילות )  ובונוסנוטריוואנט, רווסטואנטמונופוטאסיום פוספאט כמו ה

 בתרסיס הצלחנו להגיע בניסויים אחדים ויכוזירועל ידי הקטנת ) 3טבלה (עוקץ  האתרל להחלשת

תוך מזעור נזקי נשירת ) 6טבלה ( מהפרי 90%להורדה של עד ) במיוחד בשלב הבשלה שחורה(

פותח על בסיס עבודה ) חיפה כימיקלים(בשם מסיקל להחלשת העוקץ בזית  תכשיר חדש .עלים
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. 1%בתוספת של אוריאה )  בהתאמה0,54,32 ביחסים של K,P,N-בונוס (MKPהוא למעשה ושלנו 

 0.075%-ו) 1%האחרים בתוספת של אוריאה  MKPאו אחד מתכשירי ( מסיקל 4%תרסיס המכיל 

. שחורלמסיק  יומלץ כנראה לטיפולי החלשה בזיתים X-100 אתרל  בתוספת טריטון 1%עד 

ביום  ת לזן ולכוח הניתוק של הפירות ריכוזי אתרל בתרסיס יתואמו עם המדריך תוך התייחסו

 .הריסוס

 על אף שהתקדמנו בהבנת  החלשת עוקץטיפולילא גובשו המלצות לבזני מאכל למסיק ירוק 

לפעילות החלשה של התכשירים השונים בשדה ) איכות המים בתרסיס, נפח תרסיס(הגורמים 

של עלים ( דיפרנציאלית הקשיים בהחלשה. בהשוואה לתוצאות שהושגו בריסוס ידני על ענפים 

שמגיע (גבוה יחסית היות תוצאה של כוח ניתוק התחלתי זיתים ירוקים עשויים לב) ופירות

דבר שמצריך ריכוז גבוה של אתילן כדי להוריד את כוח הניתוק )  מפרי שחור2לערכים של פי 

ירוקה הבשלה , מאידך. שהטלטול בניעור יוריד את הפריכדי )  גרם300 -כשמתחת ל(לרמות 

עלול ) גז(והריסוס בתכשיר מפריש אתילן ) אוגוסט ספטמבר(מתחילה בחודשי הקיץ החמים 

הגדלת ריכוזי אתילן בעונה זאת בשילוב עם תכשירי אוריאה מלווה בהרבה . לאבד מיעילותו

 .מקרים בצריבות ובנשירת עלים מוגברת

עלים ( על אברוני הצמח בשנה האחרונה ניסינו גישה אחרת להפעלה דיפרנציאלית של אתילן

שערנו שאם נוכל בריסוס ראשון לכסות , שטח פני העץמהעלים מהווים חלק נכבד כיון ש). ופירות

)  ליצירת רקמת ניתוקאנטגוניסטכאו הורמונאלי , למיסוךשומני (את פני העלים בחומר ממסך 

עיקר אל הפירות שלמעשה יגיע ב(ולאחר מכן לבצע ריסוס עם תכשיר מעודד יצירת רקמת ניתוק 

הרעיון נבחן על ידינו .  לפירותדיפרנציאלית של מחלישי עוקץניישם הפעלה ) עקב מיסוך העלים

ביישום שלהם בשטח על . שבהם חלק מהטיפולים נראו כמבטיחיםבתחילה על אקספלנטים 

תוצאות מעודדות בהחלשת עוקצי פירות תוך ) 8טבלה (ענפים בלתי מנותקים התקבלו בתחילה 

 )10, 9טבלאות  (תוצאות אלה לא חזרו על עצמן בניסויים שלאחר מכן. עור נזקי נשירת עליםמז

, ולמעשה גם נשירת העלים נדחתה כנראה למועד מאוחר יותר ובהערכות שנעשו לאחר החורף

 .  נשירת עלים חריפה בטיפולי המיסוךנצפתה

דות בנושאים של   המשך המחקר תוך התמקתת בהבשלה ירוקה דורשהחלשת עוקצי פירו

בפיתוח שיטות ליישום דיפרנציאלי , השפעות טמפרטורת קיץ על פעילות אתילן מצד אחד ומאידך

של תכשירים ) ועוד, קוטר דיזות, מהירות אויר בריסוס,  ריכוז חומר פעיל:יחסי נפח תרסיס( 

פיתוח שיטות (תכנית מחקר בשיתוף עם אנשי הנדסה חקלאית הוגשה . מעודדי החלשה

 .ללימוד סוגיות אלה) פליקציהא
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 יכום עם שאלות מנחות  ס. 3

 

 .ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה"מטרות המחקר לתקופת הדו 
 מידת היעילות של חומרי צמיחה שונים וכימיקלים אחרים להחלשת העוקץבחינת בצוע סקר מקיף ל. 1
 לואיהתופעות זעור התאמת טיפולי החלשת עוקץ לזנים ומצבי הבשלה בזית ומ. 2
  טפולים נבחרים לניסויי שדה מלווים בניעור וקביעת שעור נשירת העלים וכמות הפרי שנותר לאחר ניעורבחינת. 3

 .ח"עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו 
בכל שלב , נזקים לעלווהסדרה של תכשירים שונים ושילוביהם נבחנו על ענפי זית תוך שקלול בצועיהם והערכת . 1

 .סוננו או שופרו טיפולים אחדים ובסופה הגענו לגיבוש תכנית לניסויים ברמת העץ
לחוסר הדירות של טיפולים גורמים חלק מה נלמדו, )לכיבושים(בניסויים להחלשת עוקץ בשלב הבשלה ירוקה . 2

 .ת ירוקיםחלשת עוקצי פירוהשנתגלו כמבטיחים ונכון להיום אין בידינו המלצות ל

תכשירי מונופוטסיום תוספת של אוריאה וטריטון ל) שחור (בהחלשת עוקץ בשלבי הבשלה מתקדמים .3
הביאה ליעילות בפעולת החלשת עוקצי פירות ומזעור כמות  , אתרל0.1%פוספאט עם ריכוזים של עד 

 המלצות לחקלאי מתגבשות בימים אלה, עלים שנשרו

אלה ידרשו , פרנציאלית של אתילן על עוקצי פירות ופטוטרות עלים החילונו בבחינת רעיונות להפעלה די .4
 .דיפרנציאליתפיתוח שיטות לאפליקציה להתאמת תכשירים וריכוזים וכן עוד  ניסויים 

 .ח" האם הושגו מטרות המחקר בתקופת   הדו.המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו

 )'מנגנוני פעולה וכו(ינו מתיימר לנגוע בשאלות מדעיות המחקר בעל אופי יישומי בהגדרתו א .1

בהמשך יש  . גובשו המלצות בעיקר בגלל חוסר הדירות של התוצאותבזני מאכל לא : השלכות יישומיות .2
 לבחון נושא השפעות טמפרטורת קיץ ושיטות אפליקציה להגברת אפקט הפעולה 

ושילובם  , 1%המכיל אוריאה ) מסיקל(תכשיר חלק מתוצאות המחקר שלנו הביאו כבר לפיתוח בזני שמן  .3
יומלצו בקרוב ) 0.1%עד (של תכשירי מונופוטסיום פוספאט נוספים עם אוריאה ואתרל בריכוזים נמוכים 

 .כטיפול להחלשת עוקץ בזני שמן שנמסקים בהשחרה

  
התייחסות ; )יםשיווקיים ואחר, טכנולוגיים(או השינויים שחלו במהלך העבודה /הבעיות שנותרו לפתרון ו 

 .האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר, ןהמשך המחקר לגביה
 

 שיטות אפליקציה ונפח בשילוב עם ) ירוקים(הפעלה דיפרנציאלית של אתילן להחלשת עוקצי פירות  .1
 . מתוכנן להמשך המחקר) עם הנדסה חקלאיתבשיתוף(תרסיס 

 צאו המלצות טיפול לעונה הקרובהיו -)הבשלה מתקדמת(בזני שמן  .2
 

 , בביבליוגרפיה  כמקובל–פרסומים : יש לפרט -ח "האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו . 5
 . יש לפרט מקום ותאריך-הרצאות וימי עיון , פטנט'  יש לציין מס-פטנטים 

 

המנהל ובהשתתפות של מגדלי תכנית אינטגרטיבית לקידום ענף הזית בחסות קרן : יום עיון ודיווח בנושא .א
 .12/1/06זית נערך במינהל המחקר החקלאי  בתאריך 

 דיווח על פעילות מחקרית בענף וביניהם נושאי מיכון וניעור –כנס סיכום עונת מסיק למועדון מגדלי הזית  .ב
  .26/1/06 -נערך בקיבוץ מגל ב

  עוקץ עם נתונים מעבודה זאת ובמסגרתו הרצאה בנושא החלשת27/3/06-יום עיון מגדלי זית נערך ב .ג

 " החלשת עוקץ דיפרנציאלית בזית"– 27/1/08בסמינר מחלקתי  .ד
  

 )סמן אחת מהאופציות: (ח"אני ממליץ לפרסם את הדו: ח"פרסום הדו
 בספריות ובאינטרנט, ללא הגבלה �

 

,  בני דרום,חוות ראם,גבעת המורה , עין דור, מגל: טעי לצוות נו.  לקרן המדען עבור המימון: תודות

 .  עבור עזרתם בבצוע  והעמדת חלקות לניסוי,מגל ורבדים

 

 


