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  רוגיות ניבה בזן 'האס' יבירור המנגנון המולקולרי לס .1

  מחלקה למטעים במרכז וולקני בבית דגןורד יריחימוביץ, 

  אגף עצי פרי, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לאו וינר

  קיבוץ אייל וקיבוץ כפר גליקסון אתרי הניסוי:

רוגיות יהמחקר נועד לברר את המנגנון המולקולרי העשויים לבקר את ס מטרת הניסוי:

  רוגיות. ילמיתון הסהניבה בזן 'האס' ובחינת האפשרויות 

דילול עומס נערכו ניסויים לבחינת ההשפעה של  2014 - ו 2013במהלך  :מהלך המחקר

פרי, ע"י הסרה סלקטיבית של פירות קטנים, כאמצעי להגדלת פרי ולמיתון הסירוגיות 

תוצאות הניסוי הראו כי דילול ע"י הסרה ידנית של פרי קטן בשנת  .באבוקדו מזן 'האס'

חודש ספטמבר הוביל לשיפור התפלגות הפרי הנותר על העץ, מיתון שפע בתחילת 

  שנתי בהשוואה לביקורת.-הסירוגיות ע"י העלאת היבול בשנה העוקבת ועלייה ביבול הדו

חומרי צמיחה שונים על  ים לבחינת השפעתם שלפרלימינרי יםניסוי ביצענו 2014בסתיו 

  .2015באביב עצים בעלי רמת יבול גבוהה על ההתמיינות לפריחה 

ם של הטיפולים עם חומרי צמיחה שבוצעו השפעת נבחנה 2015באביב : 2015 -טיפולים ב

על  2015בסתיו שבוצעו  לניסוייםבסיס  מהוותתוצאות אלה . על הפריחה 2014בסתיו 

הטיפולים יבוצעו בעצים עמוסי יבול על מנת לבחון את  מנת לבסס  את הממצאים.

דו"ח . 2016/17וכימות היבול בעונת  2016חה, חנטה באביב השפעתם על ההתמיינות לפרי

החוקרת המובילה את תכונית ר ורד יריחימוביץ, מלא על העבודה הוגש על ידי ד"

  המחקר.

  

  בחינת השפעת יסודות קורט על עצי אבוקדו  .2

  ארז חיימוביץ ואודי גפנילאו וינר, אבנר זילבר,  צוות המחקר:

נה עם ברזל, מנגן ואבץ על יבול וגודל פרי באבוקדו מזן בחינת השפעת ההז מטרת המחקר:

  האס.

  2015 תחילת ביצוע:

  להבות חביבה מקום ביצוע:

  במסגרת הניסוי נבחנים חמישה טיפולים עם שישה חזרות לכל טיפול: 2015 -מהלך ביצוע ב

 דישון משקי  )א(

 דישון משקי והזנה עלוותית עם אבץ  )ב(

 יהדישון משקי הכולל הזנת ברזל דרך ההשק  )ג(

 ותית עם אבץת הזנת ברזל דרך ההשקיה והזנה עלודישון משקי הכולל  )ד(

 דישון משקי בתוספת ברזל, מנגן ואבץ באופן רציף בהשקיה  )ה(
  

ד"ר אבנר סילבר החוקר המוביל את פרוייקט המחקר ידווח באופן מלא על המחקר. בדו"ח 

 הנוכחי אנו נדווח על תוצאות הזנת אבץ בלבד.
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נדווח על טיפולים בהן בחנו הזנה באבץ כאשר משווים בין הנוכחית במסגרת  :עם אבץ זנתה

יחידות)  28שלושה טיפולים בלבד: (א) טיפול משקי דושן דרך המערכת ההשקיה עם חנקן (

יחידות), (ב) דישון משקי עם אותן כמויות של חנקן ואשלגן בתוספת חמישה  18ואשלגן 

יחידות), אשלגן  11יחידות), זרחן ( 28ולל חנקן (ריסוסי הזנה עם אבצאון, (ג) דישון מוגבר הכ

יחידות) ותוספת ברזל, מנגן ואבץ באמצעות דשן שרית ביישום דרך מערכת ההשקיה וכן  28

ריסוס האבץ בוצעו במהלך הקיץ במרווח  חמישה ריסוסי הזנה עם אבצאון בדומה לטיפול (ב).

, בוצע 2015לקראת סוף ספטמבר של כשישה שבועות בין ריסוס לריסוס. בסיום הריסוסים, 

גיזום של ענפים בעצי מדגם של שלושת הטיפולים שתוארו לעיל. הענפים שנגזמו כולן עם 

עלים צעירים שצמחו בעקבות הגיזום נדגמו בראשית דצמבר ונקבע בהם תפנית לכיוון מזרח. 

 שיעור האבץ בחומר יבש.
 22.6אה רמת אבץ ממוצעת של בעלים צעירים מעצים שקיבלו דישון משקי נמצ תוצאות:

ח"מ. רמה מאוד דומה של אבץ נמצאה בעלים צעירים של עצים שקיבולו דישון משקי ברך מערכת 

ח"מ) ללא הבדל מובהק מהביקורת (דישון  24.6ההשקיה וחמישה ריסוסי עלווה עם אבלאון (

זל דרך הקרקע משקי בלבד). בעלים צעירים מעצים שקיבלו דישון מוגבר ששילב אבץ, מנגן ובר

ח"מ) (איור  30.7ובנוסף גם חמישה ריסוסי עלווה עם אבצאון נמצאה רמת אבץ מוגברת בעלים (

). תוצאות ראשוניות אלה מצביעות על כך שריסוס הזנה באבץ לא הגביר את רמת האבץ בעלים. 1

לעומת זאת הזנה מוגברת הכוללת תוספת זרחן ואשלגן וגם משלבת מיקרואלמנטי בקרקע 

בירה את רמת האבץ בעלים. כמובן שתוצאות ביניים אלה אינן סופיות ואותם טיפולים ימשיכו הג

  .2016להבחן גם בהמשך במהלך 

  

  

  2015לדצמבר  3. ריכוז אבץ בחומר יבש בעלי אבוקדו צעירים מזן האס. להבות חביבה, 1איור 

 
  

  בחינת הזנה עלוותית עם ננובץ באבוקדו מזן האס  .3

  לאו וינר, אבנר זילבר ואודי גפניצוות המחקר: 

  בחינת האפשרות להזנה עלוותי עם אבץ באבוקדו מזן האס. מטרת המחקר:
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  2015 תחילת ביצוע:

  נורדיה מקום ביצוע:

במסגרת הניסוי נבחנים השפעה של ארבעה ריסוסים עוקבים עם : 2015 - מהלך ביצוע ב

חזרות של ארבעה עצים בכל חזרה.  התכשיר ננובץ על רמת האבץ בלים. הניסוי נערך עם ארבע

  :שבוצעוהטיפולים 

 ביקורת  )א(

 2015ליוני  7לאפריל עד  26 - ארבעה ריסוסים עוקבים עם ננובץ החל מ  )ב(
  

במסגרת הניסוי ערכנו ניסוי לבחינה של הזנה עלוותית עם  :בחינת הזנה עלוותית עם אבץ

יסוסים עוקבים תכשיר אבץ במטע אבוקדו של נורדיה. הבחינה מבוצעת ע"י יישום ארבעה ר

המשווק על ידי חברת כצ"ט. הריסוסים בוצעו בהפרש של שבועיים  ננובץהמכיל אבץ בשם 

 7 -האחרון בוצע בו לאפריל 26 - כשהריסוס הראשון בוצע ב בין ריסוס לריסוס כשהריסוס

 בכל הפונים לכיוון מזרח ענפיםמספר בוצע גיזום של  עשרה ימים לאחר הריסוס. 2015ליוני 

צעירים שצמחו בעקבות הגיזום, אשר לא היו נוכחים בעת הריסוס, נדגמו עלים . עצי הניסוי

  לצורך קביעת רמת האבץ. 2015ליולי  26 - ב

 55 -ריכוז של כ נמצאננובץ לא שינו את רמת האבץ בעלים צעירים.  ריסוסי הזנה עם :תוצאות

קורם מעצי מ בחומר יבש הן בעלים שמקורם מעצים ברוססו עם ננובץ והן בעלים שמ"ח

  .)2איור (ביקורת 

  

  2015ליולי  26נורדיה . ריכוז אבץ בחומר יבש בעלי אבוקדו צעירים מזן האס. 2איור 

  

"נוטריוואנט בוסטר" על יבול וגודל -בחינת ההשפעה של הזנה עלוותי ב .4

  פרי בזן האס 

. עקב בעיות שהיו בחלקת אודי גפני ושחר שקד ואופיר ממעגן מיכאל בשיתוף עם הניסוי נערך

ניסוי חדש באותה מתכונת אך הניסוי עובדה שהקשתה על הסקת מסקנות החלטנו להקים 

  .בחלקה אחרת במעגן מיכאל
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בוסטר הינו תכשיר מוצק מסדרת הנוטריוואנטים המכיל חנקן, זרחן ואשלגן ובנוסף גם 

ח"מ)  800ח"מ), ברזל ( 400ח"מ), מנגן ( 200ח"מ), אבץ ( 50ם: נחושת (מיקרואלמנטי

ח"מ). התכשיר כולל משטח. במינים שונים יישום עלוותי של בוסטר גרם  50ומוליבדן (

להגדלת הפרי. בניסוי הנוכחי אנו בוחנים את ההשפעה של התכשיר על יבול והתפלגות גודל 

  הפרי בזן האס.

פעה של "נוטריוואנט בוסטר" על יבול והתפלגות גודל הפרי בחינת ההש מטרת המחקר:

  באבוקדו מזן האס

  2015 תחילת ביצוע:

  מעגן מיכאל מקום ביצוע:

ליטר  200נפח תרסיס של  יישום עלוותי של בוסטר בוצע עם מרסס מפוח עם הטיפולים:

ין טיפול ובהפרש של שלושה שבועות ב ליוני 20 - שה מועדים במהלך הקיץ החל מוללדונם בש

  ושוו עם עצי ביקורת.ילטיפול. העצים המטופלים 

  .דונם לכל טיפול 1.5ארבע חזרות של  היקף הטיפולים:

וגם  )3 איור(יישום בוסטר במהלך הקיץ לא שינה באופן משמעותי את היבול הכללי  :תוצאות

  בזן האס. )4איור (לא את היבול של פרי גדול 

  

  

  2015מעגן מיכאל על היבול הכללי וליצוא של הזן האס.  "בוסטר"ריסוס הזנה עם השפעת . 3איור 
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  2015מעגן מיכאל האס.  פרי גדול בזןעל היבול  "בוסטר"ריסוס הזנה עם השפעת . 4איור 

  

 slow release -בחינת השפעות ההשקיה במספר שלוחות והשקיה ב .5

עם חיפוי פוליאתילן על יעילות  slow releaseושילוב בין השקיית 

 ניסוי רגבים  –האס ההשקיה, יבול והתפלגות גודל הפרי בזן 
 צוות המחקר: לאו וינר, שי לבריש, רותי סטרול

במחקר הנוכחי אנו מציעים לבחון את ההשפעה של השקיה מתמשכת  מטרת המחקר:

) והשילוב בין השקיה מתמשכת ויריעת  פוליאתילן 'Slow Release' – 'SR'(השקיית 

ם נזקי המלחה באבוקדו כחומר חיפוי, כאמצעים לשיפור יעילות ניצולת המים וצמצו

  המושקה בקולחים תוך שיפור היבול וגודל הפרי.

לבחינת השפעת 'השקיה בשחרור איטי'  2009ניסוי הוקם ביולי  מהלך ושיטות עבודה:

וגם שילוב בין השקיה בשחרור איטי וחיפוי ביריעת פלסטיק לעומת השקיה 

יעילות השימוש במים, קונבנציונלית בשטח המטע של רגבים. במסגרת הניסוי נבחנת 

 םצבירה והדחת מלחים, יבול והתפלגות גודל הפרי. חלקת הניסוי מושקית בקולחי

מיליגרם  330עד  280 -הגיע ל 2008רמת המליחות בעונת שבעמק חפר בו ממאגר בחן 

יליגרם כלוריד מ 360המליחות במים הגיע לשיאים של עד  2009כלור לליטר. בעונת 

לעומת זאת איכות המים השתפרה ורמת  2010ות. בעונת ימלליטר בתקופות מסו

מיליגרם כלוריד לליטר. ההשקיה של כל טיפול  280עד  250 -הכלורידים במים נעה מ

רים הבאים: צבירת ות היומית של הגזע ונרשמים הפרמטנקבעת על פי ההתכווצ

מליחות  מליחות באזור בית השורשים, יבול והתפלגות גודל הפרי. אנחנו עוקבים אחר

ויסודות הזנה בקרקע ע"י דיגום תמיסת הקרקע בשני עומקים באמצעות משאבים. 

ועוד  2009(שנת ההקמה  2013ואנו צופים שהמעקב יימשך עד  2009הניסוי הוקם ביולי 

) השקיה עם שלוש שלוחות, טפטפות 1: (הטיפולים הנבחניםארבע עונות). 

) השקיה עם 2ליטר לשעה. ( 1.6טפטפת ס"מ כשהספיקה של כל  30קונבנציונליות כל 

ליטר  1.6ס"מ כשהספיקה של כל טפטפת  30שתי שלוחות, טפטפות קונבנציונליות כל 
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ס"מ כשהספיקה של כל טפטת  45כל  SR) השקיה עם שתי שלוחות, טפטפות 3לשעה. (

אך עם חיפוי פוליאתילן. חיפוי הפוליאתילן הותקן  3) כמו בטיפול 4ליטר לשעה. ( 0.7

 דונם. 0.75. בכל טיפול ארבע חזרות כאשר בכל חזרה שטח של 2010באביב 
משיך לעקוב אחר ההשקיה הדיפרנציאלית בין הטיפולים וגם נ 2015 -ב: 2015 -המשך ביצוע ב

  נקטוף ונמיין את הפרי בעת הקטיף

 3( ריבוי שלוחותבהשקיה עם לא מבחינים ביתרון יבול  שבע עונות הממוצע של סיכוםב :תוצאות

הן ביבול הכללי והן ביבול של פרי  )6 - ו 5איור (לעומת השקיה עם שתי שלוחות בלבד  )שלוחות

  פרי גדול.  שלההשקיה גם הוא לא שינה את היבול הכללי וגם לא היבול קצב גדול. 

  
  

  

, ממוצע יבול של שבע גביםר. מספר שלוחות וקצב השקיה על היבול בזן האסהשפעת . 5איור 

  2015עד  2009 -עונות, מ

  

  

, ממוצע יבול של גביםר. בזן האס יבול פרי גדולמספר שלוחות וקצב השקיה על השפעת . 6איור 

  2015עד  2009 - שבע עונות, מ
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 בחינת השפעות טרבלה על יבול והתפלגות גודל הפרי בזן האס .6
 איר עדות, מוטי בנטל ורזצוות המחקר: לאו וינר, י

טרבלה הינו תכשיר המכיל מיקרואורגניזמים, אנזימים ויסודות הזנה שמטרתו לשפר את יעילות 

  הקליטה של אלמנטים דרך השורשים על ידי הגברת הפעילות הביולוגית בריזוספירה.

וקדו מזן בפרוייקט הנוכחי ברצוננו לבחון את השפעת יישומו על יבול והתפלגות גודל הפרי באב

  האס.

  ועין החורש מעניתאתרי הניסוי: 

עם ארבע  טיחפול בטרבלה לעומת ביקורת במענית הטיפולים נבחנים: וגודל החזרות טיפולים

ארבע חזרות שגודלן משתנה בין דונם בכל חזרה. בעין החורש הטיפולים נבחנים עם  1חזרות של 

  דונם לחזרה. 1.3 -ל 0.6

  ר: הנחיות להכנה ויישום התכשי

המיקרואורגניזמים בתכשיר מגיעים בצורה רדומה. על מנת לעורר את הכנת התכשיר ליישום: 

המיקרואורגניזמים ממלאים מיכל לא מתכתי וחופשי מחומרי הדברה או דשנים במים שפירים. 

על מנת להבטיח שאין במים כלור משהים את המים הדרושים להכנת התמיסה עם טרבלה למשך 

ליטר טרבלה  1. כלומר על כל 100:1ורת החדר. היחס בין התכשיר למים הוא שעות בטמפרט 48

גרם  250ליטר מים חופשיים מכלור שהוכנו מראש למטרה זו ולתמיסה מוסיפים  99יש להוסיף 

שעות  72סוכר חום לא מעובד. את התמיסה המהולה של טרבלה עם הסוכר יש להשהות 

  מ"צ. מיישמים את התמיסה במטע מושקה 28 - ל 10בטמפרטורה שבין 

ליטר טרבלה לארבעה דונם שמיושם בשלושה יישומים כאשר  1הוא המינון הנבחן   .א

  היישום מבוצע דרך מערכת ההשקיה.

 125הוא של  יישום ראשוןהמינון של טרבלה שיום בכל אחד מהיישומים הוא כדלקמן:   .ב

סמ"ק לדונם שבועיים לאחר היישום הראשון.  62.5הוא עם היישום השני סמ"ק לדונם. 

  סמ"ק לדונם. 62.5בועיים אחרי היישום השני עם יושם שהיישום השלישי 

  יבול והתפלגות גודל הפרי: שנבדקופרמטרים 

שינו טרבלה באבוקדו מזן האס לא  תוצאות הקטיף בסוף העונה הראשונה ליישום :צאותתו

ביבול של גם הן בעין החורש והן במענית.  )9 -ו 7איור (ול הכללי וליצוא בצורה משמעותית את היב

התוצאות שהתקבלו אנו נמשיך ונבחן השפעת למרות . )10 -ו 8איור (פרי גדול לא אובחנה השפעה 

  .2016החומר גם בעונת 
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  2015עין החורש טרבלה על היבול הכללי וליצוא באבוקדו מזן האס. השפעת . 7איור 

  

  

  2015עין החורש באבוקדו מזן האס.  יבול פרי גדולטרבלה על השפעת . 8איור 
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  2015 מעניתטרבלה על היבול הכללי וליצוא באבוקדו מזן האס. השפעת . 9איור 

  

  

  2015 מעניתבאבוקדו מזן האס.  יבול פרי גדולטרבלה על השפעת . 10איור 
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  בחינת השפעת אנטיטרנספירנטים על רגישות הרווסט לנזקי צינה .7

 ;אגף עצי פרי, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר -  לאו וינר

 ;קדם גן חיים-דו -עוזי קדם  ;ברת נבטיםח - אלי סימנסקי  ;גרנות אבוקדו -  יאיר עדות

  גבעות החורש -רז  ;מעברות -איילון 

אנטיטרנספירנטים הם קבוצה של חומרים שמפחיתים את הטרנספירציה של צמחים. עם זאת, כל עוד יש 

מפל בין פוטנציאל המים באברי הצמח לבין הסביבה, מים יובלו מהצמח לאטמוספירה ואין אפשרות 

האידוי על ידי הצמח ובכך להפחית  ימת המים בצמחים. ניתן אם כל רק להפחית את כמותלהפסיק את זר

מרים המפחיתים את זרימת המים לאטמוספירה עשויים גם להפחית את וגם את גרעון המים בצמח. ח

הנחוץ לקיבוע ליצירת מוטמעים במהלך תהליך ההטמעה ובכך חומרים אלה יפחיתו  CO2הדיפוזיה של 

מעה. עבודות רבות נערכו לבחינת חומרים אנטיטרנספינטים שונים בעלי תכונות כימיות גם את ההט

ורובם הוזנחו בגלל פגיעה ביבול ככל הנראה בגלל הפגיעה ברמת ההטמעה  60 - שונות במהלך שנות ה

עם חומרים  של הצמחים שנבדקו. מספר עבודות מאוחרות יותר שבוצעו בעיקר בתפו"א שנערכו

 Lipe and Wendt 1978, Lipeמים שהעלו את היבול בעיקר בתנאי עקה (טים מסויאנטיטרנספירנ

1980, Holm 1980, Bender and Lipe 1986, Pavilsta 1995 החומרים העיקריים שנבחנו .(

(אמולסיה  Folicote -) וdi-1-p-menthene(שניהם  Vapor Gard -ו Wilt-Prufבעבודות אלה היו 

 Lipeנעשו בתנאי שדה. תכולת הרטיבות בשדה הוגברה בעקבות הטיפול ( פחמימנית). רוב העבודות

).  העליה ביבול Lipe and Wendt 1978) וגם חלה ירידה משמעותית במתח המים בקרקע (1980

). איכות הפרי גם Lipe and Wendt 1978, Pavilsta 1995יוחסה בעיקר עקב גודל הפקעות (

). גם בעבודות שנערכו בבצל עם Win et al. 1991, Pavilsta 1995השתפרה כתוצאה מהטיפול (

Vapor Gard ו- Folicoteה ביבול יוחסה לפקעות גדולים יותר כתוצאה מהפחתת עקת מים י, העלי

). גם בעגבניות נמצאה השפעה חיובית על היבול כתוצאה מיישום Lipe et al. 1982כתוצאה מהיישום (

). עגבניות יצרו יותר חומר יבש כתוצאה מיישום Ibrahim et al. 1993מומרים אנטיטרנספירנטים (

Vapor Gard )Imak et al. 1999 .(  

נמצא שיפור במצב ההידרציה של טווח רחב של צמחים עציים ועשבוניים בעקבות יישום עלוותי שך 

Wilt-Pruf ,Vapor Gard ו- Folicote פו לעקות מים למרות השוני בתגובה בין מיני הצמחיםששנח 

). בחנו את השפעת חומרים האלה באפרסקים לאחר הקטיף, ומצאו שחומרים Hummel 1990השונים (

אלה הפחיתו באופן משמעותית את צריכת המים של העצים. למרות ההפחתה בצריכת המים לא התקבל 

עיכוב בצמיחה, יצרית עלווה, גודל עלים וגם לא ביצירת פקעי פריחה ועלים של העונה העוקבת 

)Steinberg et al. 1990 .(  

כפי  CO2קשה להבין הגברת יבול וצמיחה בקשת כה רחבה של גידולים אם אכן יש הפחתה בקליטת 

שתיארנו כאפשרית בפתיחת דברינו. לא כל כך ברור אם ההטמעה עוכבה כתוצאה מהטיפול 

הביא ליבול באנטיטרנספירנטים או יותר מכך הטיפולים השיפור במצב ההידרציה של הצמח הוא זה ש

  משופר. 
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במשתלות צמחי נוי הובחנו השפעות  2000בתצפיות שנערכו עם יישום עלוותי של האנטיטרנספירנט מגן 

  חיוביות כאשר צמחים מטופלים נפגעו במידה מעטה יותר מנזקי צינה. 

אפס הרווסט הינו זן אבוקדו רגיש במיוחד לקור וניתן להבחין בנזקי צינה בפרי גם בטמפרטורות מעל 

  מעלות צלזיוס.

  רוב שטחי ההרווסט באיזור גרנות נפגעו מנזקי צינה. 2013 - ב

  מטרת העבודה הנוכחית

  על נזקי צינה בפרי אבוקדו מזן הרווסט 2000בחינת השפעת יישום מגן 

  שיטת הבדיקה

 ביישום בודד וביישום כפול. 8% -ל 2פיטוטוקסיות של החומר בטווח יישום שבין  נבדקה  .א

 צע בנפח תרסיס גבוה על מנת לקבל כיסוי מלא של העצים והפירותהיישום בו  .ב

 .2014הטיפולים בוצעו בראשית חודש דצמבר   .ג

 ומדי שבועיים עד הקטיף. יםדגם פרי לבחינת תקינותו לקראת ביצוע הטיפולנ  .ד

 מדגמי פרי לבדיקת תקינות יושהו במהלך שבוע בחיי מדך לפני ביצוע הבדיקה.  .ה

  מקומות לביצוע

 ותמטע מעבר  .א

 מטע גבעות החורש  .ב

  

  תוצאות

טמפרטורת הפרי משתנה בהתאם לטמפרטורת הסביבה בקצב השתנות טמפרטורת הסביבה ושל הפרי: 

בבוקר במטע אבוקדו  6:00בין חצות לבין  oC  1.5-עד  0לינואר נרשמו טמפרטורות של  10 -שונה. ב

 2:30רק בשעה  0oC -ה היגיע ל). באותו לילה במטע מעברות הטמפרטור11שלקיבוץ עין החורש (איור 

). הפרי במהלך השעות האלה הראה טמפרטורה די דומה 12(איור  5:40בשעה  oC  1- -בבוקר ול

בבוקר טמפרטורת הסביבה החלה לעלות  6:00). החל משעה 12- ו 11לטמפרטורת הסביבה (איורים

רש והן כאשר בשתי החלקות הן בעין החו 15:00שבתי המקומות האלה והגיע לשיא בשעה 

 15:00 -ל 6:00). טמפרטורת הפרי בין השעה 12 -ו 11(איורים  oC 8 - במעברותהטמפרטורה הגיע ל

גם החל להעלות אך בפיגור לעומת טמפרטורת הסביבה. כלומר טמפרטורת הפרי היתה נמוכה מזו של 

  ). 12 - ו 11שעות בשני האתרים (איורים  9 - הסביבה בערך כ

הן בעין החורש והן במעברות לא נמצא הבדל מובהק ורת הפרי:  השתנות טמפרט  2000-השפעת מגן

 -ו 15, ובמעברות איורים 14 -ו 13ועקבי בטמפרטורת הפרי של הטיפולים השונים (בעין החורש איורים 

בריכוזים השונים לא היה שונה בצורה מהותית מיישום בודד (איורים  2000-). היישום הכפול של מגן17

בו הטמפרטורה של הפרי הייתה  4%בריכוז  2000-ה יישום כפול של מגן). טיפול חריג הי18 -ו 16

). אנו מניחים שהבדל זה הוא ארטיפקט ולא 18 -ו 16נמוכה יותר מכל הפירות בטיפולים השונים (איור 

  תוצאה אמיתית.



13  
 

חומר היבש בפרי בתקופת . 2014היה פחות בוגר מאשר בינואר  2015הפרי בינואר  השפעה על הפרי:

). כלומר העובדה שכל 19בלבד (איור  20.4% -ל 2015 -וב  21.4% -הגיע בממוצע ל 2014 - בהקור 

לא נפגע אינו נובע כנראה מבגרות הפרי היות וידוע שפירות עם אחוזי  2015 -נפגע וב 2014 - הפרי מ

  חומר יבש נמוכים פגיעים יותר בהשוואה לפירות עם חומר יבש גבוה יותר.

 22 -לינואר התחיל לנשור רק ב 10 -ל 9 -הפרי שנפגע בלילה הקר שהיה  בין הבמעברות ובעין החורש 

  יום לאחר אירוע הקור). 13לינואר (

  סיכום:

לבין פירות  200- לא נמצא הבדל עקבי ומובהק בטמפרטורה של פירות מטופלים באנטיטרנספירנט מגן

פרטורה של הפרי לעומת הציפייה של האטת ירידת הטמביקורת בכל הטווח של ריכוזים שנבדק. 

לא התממשה ואנו מסיקים שלא ניתן להגן על  2000- הטמפרטורה של הסביבה על ידי ציפוי הפרי במגן

  הפרי מפני קור באמצעות טיפול זה. 

  . טמפרטורת אוויר לעומת טמפרטורת הפרי בעין החורש11איור 
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  ש. טמפרטורת אוויר לעומת טמפרטורת הפרי בעין החור12איור 
  

  2014לדצמבר  1 -ב 2000בריכוזים שונים. יישום מגן  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן13איור 
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  2014לדצמבר  1 -ב 2000בריכוזים שונים. יישום מגן  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן14איור 

  

  2014לדצמבר  1 -ב 2000בריכוזים שונים. יישום מגן  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן15איור 
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  2014לדצמבר  1 -ב 2000בריכוזים שונים. יישום מגן  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן16איור 
  

  2014לדצמבר  1 -ב 2000בריכוזים שונים. יישום מגן  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן17איור 
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  2014לדצמבר  1 -ב 2000שונים. יישום מגן בריכוזים  2000-. טמפרטורת הפרי בהשפעת מגן18איור 
  

  
 2015 - ) ומעין החורש (בדיקה מ2015 -ו 2014 - . חומר יבש בפרי הרווסט ממעברות (בדיקה מ19איור 

  לינואר  21 -בלבד). כל הבדיקות נערכו ב
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