
 :מחקר לתכנית מסכם ח"דו

 בזן הפקעים נשירת לעיכוב, הפריחה פקע התפתחות של שונים בשלבים הורמונליים טיפולים בחינת

  .יוהו בזן נשירה ולעידוד שינשו

 6102 :המחקר שנת

 למועצת הצמחים, ענף הפירות, שולחן האפרסמון מוגש

 :המחקר צוות

 המחקר מינהל, הצמח למדעי המכון/ שייע פליקס, דוד ישראל(, ראשית חוקרת) יצחקי ענת

 . דגן בית, החקלאי

 

 ומטרות המחקר מבוא

לפחיתה ביבול.  גורמתשירה גבוהה של פקעי פריחה אשר הזנים טריומף ושינשו מאופיינים בנ

וקיים שפע של  בזנים שונים של אפרסמוןבעבר נבחנו טיפולים בחומרי צמיחה לעיכוב הנשירה 

לא ברור מהו  , אולם עדיןעל הורמונים שונים העשויים לתרום לצימצום הנשירה דיווחים בסיפרות

לעיכוב י צמיחה שונים מטרת תוכנית מחקר זאת היתה לבחון טיפולים בחומר. הטיפול המיטבי

 .בשלב ההתפתחותי של הפקעיםכתלות  ויוהו שינשו ,זנים טריומףחנטים בפקעי פריחה ונשירת 

יים מניסות וובעולם וכן על סמך תוצאות ראשוני ץשנעשו בארהטיפולים נבחרו על סמך עבודות 

שלבים  ארבעהב ניתנובבית דגן. כל הטיפולים אשר נבדקו במחקר זה  עשו בחלקת הנסיונותשנ

הזן  תגובת גם נהח פתוח וחנט צעיר. בנוסף נבחפר בלון,, סגורפקע  : של התפתחות הפרחשונים 

לעידוד וכן  השונים  טיפוליםהצימצום הנשירה בעקבות ל , זן אשר מאופיין בנשירה נמוכה,יוהו

 inכת זן זה היתה לכייל מער ילן. המטרה המקורית של העבודה עםבעיקבות טיפולי אתהנשירה 

vitroבמקביל ערכנו אנליזות . ך ניתוק ונשירת הפקעיםאפיין את תהלילמוד ול, באמצעותה נוכל ל

נערכו ו ,הניתוק והנשירה ליכיתה יםשחבה מתרהרקמה  –היסטולוגיות לאפיון רקמת הניתוק 

 , במהלך התפתחות הפקע. זהות הורמונים אנדוגניות באזור ניסויים פרלמינרים לקביעת רמ

 

 המחקר ותוצאות הניסויים עיקרי פירוט

שלבים שונים חה ביומרי צמבאמצעות טיפולים בח יוהו שינשו ו, טריומף ה בזניםעיכוב נשיר .1

 של התפתחות הפקע

 רוססו ענפים בודדים ל צימצום נשירת פרחים ע יחה שוניםבחון את השפעת חומרי צמעל מנת ל

מארבעת  אחד בכל, להלן המפורטים הטיפולים בוצעו, ויוהו שינשו, טריומף, מהזנים אחד כל עבור

 ענף עלבוצע ( טיפולים 8) טיפול כל. שלבי התפתחות הפקע: פקע סגור, בלון, פרח פתוח וחנט צעיר

 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, שלבים 4)  ההתפתחות משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד

 . לעץ ענפים

 הטיפולים שנבחנו:

 (4 ח"מ 011 (ג'יברלוןג'יברלין )( 0 ח"מ 01 (ג'יברלוןג'יברלין )( x100 6 טריטון 1.165% -ביקורת  (0

( ציטוקינין 7 ח"מ CPPU )– 5( ציטוקינין )2 ח"מ 61 –( אוקסין )הדרנול( 5 ח"מ 01 –קסין )הדרנול( או

(CPPU) – 01 וקיניןטח"מ + צי 01( ג'יברלין )ג'יברלון( 8 ח"מ (CPPU) 01 כל אחד מהטיפולים  .ח"מ

 1.165% בריכוז x100 טריטון( כלל גם את המשטח 6-8)



 החנטים אחוזר הריסוס וחבים לאמספר הפקעים לענף נספר לפני הריסוס ובשלושה מועדים עוק

אחוז החנטה הגבוה ניסויים עולה כי מתוצאות ה בור כל אחד ממועדי הספירה.עחושב ששרדו 

ח"מ. בזן  011 בריכוז ג'יברליןהתקבל בטיפול ה שלושת הזנים, טריומף, שינשו ויוהובכל ביותר 

בלון ופרח פקע סגור,  של שלביםבכאשר ניתן ח"מ היה יעיל ביותר  011הטיפול בג'יברלין טריומף 

בזן  .(0-6)איורים  בשלב החנט הצעיריותר  אפקטיביח"מ היה  01ן הטיפול בג'יברליפתוח, בעוד ש

צעיר הביא  בלון, פרח פתוח וחנט חותתשלבי ההתפב ח"מ  011ריסוס ג'יברלין לעומת זאת שינשו 

הפקע  שלב ח"מ, ב 011 בג'ברלין המוקדם טיפולה. (0-4איורים ) ביותרהגבוה לעיכוב הנשירה 

ת דומות התקבלו גם עבור הזן יוהו, כאשר בזן תוצאועיכב את הנשירה ברמה מועטה בלבד. הסגור, 

 והפרח הפתוח אפקטיבי ביותר כאשר ניתן בשלב הבלוןהח"מ היה  011זה הטיפול בג'יברלין 

 .(4-5)איורים 

 

 כל בזן טריומף.על % החנטה בשלבים שונים של התפתחות הפקע פולים בחומרי צמיחה פעת טי: הש0איור 

ח"מ,  5ח"מ, ציטוקינין  61ח"מ, אוקסין  01ח"מ, אוקסין  011ח"מ, ג'יברלין  01ביקורת, ג'יברלין ) טיפול

 משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( ח"מ 01ח"מ+ציטוקינין  01'יברלין ח"מ, ג 01ציטוקינין 

 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, )דצעירוחנט  )ג( , פרח פתוח)ב( , בלון)א( פקע סגור: ההתפתחות

הבנת התוצאות. לגרפים בתוספת שגיאות להקל על רף זה על מנת גב לא נכללו התקן שגיאות  .לעץ ענפים

  .6התקן, ראה איור 



 

 

 כל .טריומף בזן החנטה % על הפקע התפתחות של שונים בשלבים צמיחה בחומרי טיפולים השפעת: 6איור 

, מ"ח 5 ציטוקינין, מ"ח 61 אוקסין, מ"ח 01 אוקסין, מ"ח 011 יברלין'ג, מ"ח 01 יברלין'ג, ביקורת) טיפול

 משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( מ"ח 01 ציטוקינין+מ"ח 01 יברלין'ג, מ"ח 01 ציטוקינין

 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, ד)צעיר וחנט( ג) פתוח פרח(, ב) בלון(, א) סגור פקע: ההתפתחות

 .0באיור   נכללו לאאשר  התקן שגיאותכולל את איור זה הינו . לעץ ענפים

 

 כל .שינשובזן על % החנטה בשלבים שונים של התפתחות הפקע טיפולים בחומרי צמיחה  פעת: הש0איור 

ח"מ,  5ח"מ, ציטוקינין  61ח"מ, אוקסין  01ח"מ, אוקסין  011ח"מ, ג'יברלין  01ביקורת, ג'יברלין ) טיפול

 משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( ח"מ 01ח"מ+ציטוקינין  01'יברלין ח"מ, ג 01ציטוקינין 



 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, )דצעירוחנט  )ג( , פרח פתוח)ב( , בלון)א( פקע סגור: ההתפתחות

הבנת התוצאות. לגרפים בתוספת שגיאות להקל על רף זה על מנת גב לא נכללו התקן ות שגיאו .לעץ ענפים

  .4התקן, ראה איור 

 

 

 כל. שינשו בזן החנטה % על הפקע התפתחות של שונים בשלבים צמיחה בחומרי טיפולים השפעת: 4 איור

 5 ציטוקינין, מ"ח 61 אוקסין, מ"ח 01 אוקסין, מ"ח 011 יברלין'ג, מ"ח 01 יברלין'ג, ביקורת) טיפול

 אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( מ"ח 01 ציטוקינין+מ"ח 01 יברלין'ג, מ"ח 01 ציטוקינין, מ"ח

 מכל עצים 5) חזרות בחמש(, ד)צעיר וחנט( ג) פתוח פרח(, ב) בלון(, א) סגור פקע: ההתפתחות משלבי

.0 באיור  נכללו לא אשר התקן שגיאות את כולל הינו זה איור. לעץ ענפים 41 כ"סה(. זן

 



 כל .יוהובזן על % החנטה בשלבים שונים של התפתחות הפקע פעת טיפולים בחומרי צמיחה הש: 5איור 

ח"מ,  5ח"מ, ציטוקינין  61ח"מ, אוקסין  01ח"מ, אוקסין  011ח"מ, ג'יברלין  01ביקורת, ג'יברלין ) טיפול

 משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( ח"מ 01ח"מ+ציטוקינין  01'יברלין ח"מ, ג 01ציטוקינין 

 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, )דצעירוחנט  )ג( , פרח פתוח)ב( , בלון)א( פקע סגור: ההתפתחות

הבנת התוצאות. לגרפים בתוספת שגיאות להקל על רף זה על מנת גב לא נכללו התקן ות שגיא .לעץ ענפים

  .2התקן, ראה איור 

 

 כל .יוהו בזן החנטה % על הפקע התפתחות של שונים בשלבים צמיחה בחומרי טיפולים השפעת: 2 איור

, מ"ח 5 ציטוקינין, מ"ח 61 אוקסין, מ"ח 01 אוקסין, מ"ח 011 יברלין'ג, מ"ח 01 יברלין'ג, ביקורת) טיפול

 משלבי אחד כל עבור, בעץ בודד ענף על בוצע( מ"ח 01 ציטוקינין+מ"ח 01 יברלין'ג, מ"ח 01 ציטוקינין

 41 כ"סה(. זן מכל עצים 5) חזרות בחמש(, ד)צעיר וחנט( ג) פתוח פרח(, ב) בלון(, א) סגור פקע: ההתפתחות

 .5 באיור  נכללו לא אשר התקן שגיאות את כולל הינו זה איור. לעץ ענפים

 יבולי דמדיפולים לעיכוב נשירה על בחינת השפעת הט. 2

טר פרי ומשקל וק ווחושבעל מנת לבחון את השפעת הטיפולים על התפתחות הפרי, נאספו הפירות 

לא נמצאו הבדלים  .בזנים טריומף ושינשו יםטיפולהמ אחדכל עבור הסוכר בפרי וכן %  ממוצע

מאחר ין כי לצי חשוב. (7-8)איורים  מהזניםהטיפולים השונים עבור כל אחד  ביןמובהקים 

הימנות הפוגמת במנמוך, עובדה  היהרות לטיפול הפי מספר הטיפולים נעשו על ענפים בודדיםו

 .שהןלהגיע למסקנות כלשנוכל גדול יותר על מנת  בהיקףהתוצאות. יש לחזור על ניסוי זה 



 

 לאחר הקטיף. טריומףפירות סוכר ב %-לים על משקל פרי, קוטר פרי ו: השפעת הטיפו7ר איו

, מ"ח 61 אוקסין, מ"ח 01 אוקסין, מ"ח 011 יברלין'ג, מ"ח 01 יברלין'ג, ביקורת)פירות מכל טיפול  ה

, סגור פקעומכל שלב התפתחותי:  (מ"ח 01 ציטוקינין+מ"ח 01 יברלין'ג, מ"ח 01 ציטוקינין, מ"ח 5 ציטוקינין

הסוכרים  %-ו )ב( , קוטר הפרי הממוצע)א( חושב משקל הפרי הממוצעו ,נקטפו צעיר וחנט פתוח פרח, בלון

 .)ג( בפרי

 

 לאחר הקטיף. שינשופירות סוכר ב %-לים על משקל פרי, קוטר פרי ו: השפעת הטיפו8ר איו

, מ"ח 61 אוקסין, מ"ח 01 אוקסין, מ"ח 011 יברלין'ג, מ"ח 01 יברלין'ג, ביקורת)פירות מכל טיפול  ה

, סגור פקעומכל שלב התפתחותי:  (מ"ח 01 ציטוקינין+מ"ח 01 יברלין'ג, מ"ח 01 ציטוקינין, מ"ח 5 ציטוקינין

הסוכרים  %-ו )ב( , קוטר הפרי הממוצע)א( חושב משקל הפרי הממוצעו ,נקטפו צעיר וחנט פתוח פרח, בלון

 .)ג( בפרי



 יוהו באמצעות אתרל. השריית ניתוק בזן 3

 על מנתקר ומעודד את תהליך הניתוק בצמחים ובעצים רבים. בידוע כהורמון המרכזי המאתילן 

חומר ) באתרלריססנו את הגורמים המעודדים את תהליך הנשירה והניתוק של הפקעים,  ללמוד

מהזן יוהו, זן מעצים  ענפים לטיפול(  5) ענפים בודדים לי המשחרר אתילן כאשר חודר לתאים(נוז

 x100 6 )1.0% טריטון 1.165% -ביקורת ( 0הבאים:  הטיפולים, לפי נמוכהנשירה רמת ב פייןהמאו

 .1.165% בריכוז x100 טריטון כלל גם את המשטח  (0-6)כל אחד מהטיפולים   אתרל. 1.6%( 0אתרל 

בור כל אחד עחושב ששרדו  החנטים אחוזהריסוס ו ואחרימספר הפקעים לענף נספר לפני 

לנשירת ובריכוז הגבוהה אף גרם  פקעי הפריחהניתוק  עודד אתההורמון אתילן אכן  מהטיפולים.

כן מבוקרת ע"י הנשירה באפרסמון א כי  להסיקניתן  ניסוי זה(. מ9מרבית הפקעים על הענף )איור 

, וכי טיפולים אשר מעכבים את פעולת האתילן עשויים בדומה למערכות צמחיות נוספות ,אתילן

  in vitro למנוע את הניתוק. במקביל לריסוס ענפים על גבי עצי יוהו במטע, ניסינו להעמיד מערכת 

, מתוך כוונה לפתח מערכת אשר תאפשר לנו להעמיק וללמוד את הגורמים מנותקים ושל ענפי יוה

ניתוק מאחר ומערכת הלא הצלחנו בהעמדת ההורמונלים המבקרים את תהליך ניתוק הפקעים. 

 רת פקעי הפריחה והחנטים. גרם לנשי ענפים מהעץה

 

 -ביקורת ( 0בטיפולים הבאים: ו ענפים בודדים רוסס 5 שריית ניתוק בזן יוהו באמצעות אתילן.: ה9יור א

 אחוזהריסוס ו ואחרימספר הפקעים לענף נספר לפני   אתרל. 1.6%( 0אתרל  x100 6 )1.0% טריטון 1.165%

 מהטיפולים.בור כל אחד עחושב ששרדו  החנטים

 היסטולוגי של אזור הניתוק בפקעי טריומף-טומיאנ. אפיון 4

החלטנו להתרכז  הנשירה,לאור חוסר ההצלחה בהעמדת מערכת של ענפים מנותקים ללימוד תהליך 

של אנדוגניות ת אנליזות באמצעו in vivoבעץ השלם וללמוד את הגורמים המבקרים את הניתוק 

רמונליות ובאיזה יזו רקמה יש לקחת לאנליזות ההואלברר  בכדי. הניתוק הורמונים באזוררמות ה

בשלושה שלבי התפתחות י טריומף נו אפיון אנטומי של אזור הניתוק בפקעעביצ ,שלב התפתחותי

פקע הסגור בו ניתנו הטיפולים בחומרי הצמיחה. ניתן מוקדמים יותר משלב השלבים  –מוקדמים 

דת החיבור בין י רקמת הניתוק הממוקמת בבסיס הפרח, בנקולראות בחתכים ההיסטולוגים כ

(. כבר בפקע ג-א 01   ת הפקע )איור מתמיינת בשלבים מוקדמים של התפתחוהעוקץ לעלי הגביע ו

אשר מאופיינת בתאים קטנים המסודרים , הניתוקות את רקמת שלושה ניתן לראהצעיר מבין ה

התאים ברקמה זו הסיגנלים ההורמונלים המתאימים,  בהינתן א(. 01)איור  מקבילות בשורות



)עלי וני של הפקע צחלק החימתחילה מה לנשירת הפקע. התמיינות הרקמהיתנתקו זה מזה ויביאו 

 . הפקע )השחלה(וממשיכה כלפי פנים  הגביע(

 

סגורים משלושה פקעי פריחה חתכים ב .טריומף בפקעי הניתוק אזור של היסטולוגי-אנטומי אפיון: 01איור 

השלב  -א ן ועלי הכותרת אינם נראים לעין.ם סגורים לחלוטי, כאשר עלי הגביע הינדמיםמוקתפתחות שלבי ה

ניתן לראות כי רקמת הניתוק אשר ממוקמת  השלב הבוגר מבין השלושה. -ג. האמצעיהשלב  -ב .הצעיר ביותר

 טהתמיינות רקמת הניתוק כמע )שחלה(. אל הפנים)עלי הגביע( בבסיס הפקע החלה להתמיין מן החוץ 

 בשלב הבוגר מבין השלושה )ג(.מושלמת 

 . אנליזות הורמונליות למדידת רמות הורמונים באזור הניתוק בפקע5

להניח כי מדובר באינטראקציה בין מספר יש ו מורכבתעל תהליך הניתוק הינה ההורמונלית רה קהב

במהלך התפתחות הפקע  עשויה והנשירה ר הניתוק רמות ההורמונים באזו ידיעת לפיכך  .הורמונים

האחרונות פיתחנו שיטות לכימות  שנתייםב. פעהל לנו כלים להתמודד ואף למנוע את התולת

 על מנת לבחון האם אכן יש ביכולתנו. LC-MSאנדוגני של הורמונים צמחיים באמצעות מכשיר 

ערכנו ניסוי מקדים בו  ביצענולהפיק ולכמת הורמונים צמחיים מאזור הניתוק בפקעי אפרסמון, 

פקעי שינשו משלושה שלבים , ב (ABA)וחומצה אבסיצית  (IAA)אנליזות להורמונים אוקסין 

ההורמון אוקסין ידוע כמעכב את תהליך הנשירה, בעוד שחומצה אבסיצית ידועה התפתחותיים. 

  ,חנטהמשלב הבלון לשלב  פקע הפריחה התפתחות, עם 00באיור כפי שניתן כמעודדת את התהליך. 

ומצה האבסיצית עולה. תוצאות העולות בקנה אחד עם רמת האוקסין בפקע יורדת, בעוד שרמת הח

ההורמונים באזור הניתוק רמונליות לקביעת פרופיל מעידות על כך שאנליזות הורות ופהידוע מהסי

ולעזור במציאת  הנשירה מנגנוןהבקרה על לתרום להבנת ות אכן יכול ,במהלך התפתחות הפקעים

 .פתרון אגרוטכני מתאים לעיכוב התהליך

 



 

וחומצה אבסיצית  (IAA)האנדוגניות של ההורמונים אוקסין אנליזות הורמונליות למדידת הרמות : 00איור 

(ABA) . של נלקחו לאנליזות עיר וחנט בוגר מהזן שינשו פקעי פריחה משלושה שלבי התפתחות בלון, חנט צ

 .LC-MSבאמצעות מכשיר  ABA -ו IAAההורמונים 

 

 סיכום

עולה כי טיפול הג'יברלין הוא הטיפול המיטבי למניעת נשירת  6102מהניסויים שערכנו במהלך שנת 

ועולה בקנה אחד עם תוצאות פקעים וחנטים בזנים טריומף ושינשו. תוצאה זו אינה חדשנית 

ן עם ההמלצות למגדלי הטריומף בארץ. התרומה של מחקר זה לידע הקיים מהספרות וכ קודמות

 .יותר אפקטיבייםח"מ( עשויים להיות  011כי ייתכן וריכוזים גבוהים יותר של ג'יברלין ) ,היא

 לרסס לבין הזן השלב ההתפתחותי בו מומלץ התאמה בין יש לבצע מתוצאות הניסויים עולה כי 

ועל בלבד,  פרלימינרייםם היו ניסויי 6102יות שונה בין זנים שונים. ניסויי זה עשוי להשלב מאחר ו

ואף לבחון את  ,םגדול יותר ברמת העץ השל בהיקףמנת לבסס תוצאות אלה יש לחזור ולבצען 

שפע של ניסויים ועבודות שנערכו  של אותה שנה וכן של השנה העוקבת. היבולהשפעתם על 

את העשויים לעכב הורמונים קנות שונות באשר לסהביאו למ באפרסמון ובעצי פרי רבים נוספים

יתכן והדבר לא נמצא הטיפול האגרוטכני היעיל למניעתו. יעדין  אך למרות זאת, תהליך הניתוק

בין מספר ה אינטראקצימורכבות זו יכולה להתבטא ב . בות הבקרה על התהליךנובע ממורכ

ודד בצורה על מנת להתמ. ושילובים שונים שלהם בשלבי התפתחות שונים של הפקע הורמונים

 באשר לתהליך.  שלנויש להעמיק את רמת הידע  ,עם תופעת הנשירהומושכלת יעילה 

 

 


