
1  

 

  2018 -עבודות מחקר באבוקדו באזור המרכז בדו"ח ביניים על 
  

  ד"ר לאו וינר

  

  2019באפריל  15 –מוגש לשולחן מגדלי אבוקדו 

   

  תוכן עניינים

  
 עמ'    

  5-2  בחינת השפעת יישום אוניקונזול בהגמעה בזן האס..................................  .1

      

  6  יות ניבה בזן האס...................................בירור המנגנו המולקולרי לסרוג  .2

      

ניסוי להבות  –בחינת המודל של ד"ר אבנר זילבר להשקיה ודישון אבוקדו   .3
  ...........................................................................................חביבה

  

9-7  

  

  11-10  חלקות מודל. –ר זילבר להשקיה ודישון באבוקדו בחינת המודל של ד"ר אבנ  .4

      

  21-12  ....................................ניסוי מעין צבי –בחינת השפעת דילול מי קולחין   .5

      

בחינת השפעת מעכב ניטריפיקציה וחומצה זרחיתית על יבול וגודל פרי   .6
  ......................................................באבוקדו..................................

  

28-22  

  

  30-29  באמצעות גיזום קיצי באבוקדו....................' פתוחה Vבחינת מודל עיצוב '  .7

  

  35-31  בחינת השפעת העשרת ברון ואבץ על יבול אבוקדו מזן האס.....................  .8

  

9.  

  

  ה של שתילי אבוקדו..........................................עיכוב התמיינות לפריח

  

43-36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

 

  2018 -זור המרכז בעבודות מחקר באבוקדו באדו"ח ביניים על 
  

  לאו וינרד"ר 

  

  2019באפריל  15 –לשולחן מגדלי אבוקדו מוגש 

  

  בחינת השפעת יישו� אוניקונזול בהגמעה בז� 'האס'  .1

  אורי קרכטמן, גדי קוזק ואופיר מחברת אגן ,וינר לאוצוות המחקר: 

 30 �מעכבי סינתזת ג'יברלי� מיושמי� באופ� שות� במטעי אבוקדו בישראל כבר כרקע: 

שנה. בתחילת העבודות ע� המעכבי� בוצע באר  בחינה של ההשפעות של החומר על 

לפקלובוטרזול יוש� באופ� ניסיוני קולטאר כמקור  1984הצימוח והיבול של הע . בשנת 

סמ"ק לע ) מבלי שתקבל עיכוב צימוח  96סמ"ק לבי�  3בטווח מינו� מאוד רחב (בי� 

נתוני� שלא פורסמו). בקונגרס העולמי האחרו�  – 1984משמעותי (לאו וינר, ניסוי אייל 

בהרצאה על השפעות ה� של עיכוב צימוח וה� על היבול של  Guardazabalבפרו דיווח 

. שני הבדלי� מהותיי� בי� הניסוי באביב המוקד�עה ע� אוניקונזול עצי� מטופל� בהגמ

השתמש באוניקונזול  Guardazabal: (א) Guardazabalלבי� הניסוי שער+  1984 � באייל ב

ביצע את מחקרו על עצי� יחסית צעירי� (ע� נפח  Guardazabalולא בפקלובוטרול. (ב) 

פולי� בעצי� בוגרי� וגדולי�. כמוב� צימוח יחסית קט�) ובקיבו  אייל בחנו את הטי

  וייתכ� ותנאי הקרקע בצ'ילה ובישראל שוני� וייתכנו ג� הבדלי� נוספי�.  

בחינת השפעת אוניקונזול בהגמעה על קצב הצימוח, יבול והתפלגות גודל  מטרת המחקר:

  הפרי.

וח נמצא שיישו� יוניקונזול בסתיו מעכב חזר יותר את הצימ :2017 �סיכו� ממצאי� ב

מאשר באביב. המינוני� בהגמעה שנבדקו עיכבו בעוצמה גבוהה את הצימוח בהשוואה 

לריסוס על הנו� במהל+ הפריחה המקובל כיו� במטעי מסחריי�. עיכוב חזק של טיפולי 

ההגמעה השפיעו באופ� שלילי על היבול. קצב גידול פרי דומה נמדד בפירות שגדלו בעצי� 

ול המסחרי וטיפולי ההגמעה השוני�. בהמש+ המחקר שרוססו במג'יק על פי הפרוטוק

  ננסה לבצע אופטימיזציה של המינו� להגמעה תו+ בחינה של ההשפעה על הצימוח והיבול

�טיפולי� ב 2018:  

 יישו� מג'יק בריסוס במהל+ הפריחה  )א(

 15)+אביבי (2017באוקטובר  3יישו� מג'יק בהגמעה בשני מועדי� עוקבי�: סתווי (  )ב(

 )2018במר  

  : דרך מערכת ההשקיהפן יישום המג'יקאו

  דונ�. 2חזרות לטיפול כאשר בכל חזרה שטח של  6: מבנה הניסוי

  : פרמטרים למעקב

ענפים מכל חזרה ומדידת  10 עוצמת הצימוח הצעיר נמדדה על ידי סימון: עוצמת צימוח  .א

 13 -ו ביולי 19ביוני,  6באפריל,  25אורך הצימוח הצעיר בארבעה מועדים במהלך העונה: 

 .2018בספטמבר 
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היבול של כל חזרה נקטף בנפרד ומוין על פי התפלגות גודל : יבול והתפלגות גודל הפרי  .ב

  הפרי.

  

  : תוצאות

העיכוב היחסי של הצימוח היה באופ� משמעותי חזק יותר כאשר מג'יק קצב צימוח:   .א

יוש� בהגמעה דר+ מערכת ההשקיה. עיכוב זה היה מאוד בולט באביב המוקד� 

מזה של היישו� הקרקעי  2ו� אפריל אור+ הצימוח ביישו� מג'יק בריסוס היה פי ובס

). במועדי� מאוחרי� יותר נרש� הבדל יותר קט� בי� עוצמת הצימוח 1בהגמעה (איור 

הבדלי� אלה  ).1של היישו� בהגמעה דר+ הקרקע לבי� היישו� בריסוס באביב (איור 

שקיבלו מג'יק בהגמעה הראו צימוח  כשהעצי� 2018בצימוח התבטאו במראה בסתיו 

קומפקטי ע� עצי� נמוכי� באופ� משמעותי מאלה שקיבלו מג'יק בריסוס באביב 

 ).1(תמונה 

  

בעקבות הגעת מג'יק  2018. אור+ צימוח במהל+ 1איור 

 15( 2018) ובאביב 2017ספטמבר  15( 2017בסתיו 

) לעומת יישו� בריסוס בשיא פריחה. מגל 2018במרס 

2018  

  

  

שקיבלו מג'יק בהגמעה  2019. מראה שורות עצי האס באביב 1תמונה 

(מצד ימי� לגדי קוזק המופיע בתמונה) לבי�  2018+אביב 2017בסתיו 

  2018שורות של עצי� שקיבלו מג'יק בריסוס במהל+ הפריחה באביב 
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ול נרש� יבול גבוה בחלקת הניסוי ולא נמצא הבדל ביביבול והתפלגות גודל הפרי:   .ב

). ג� היבול של 2(איור  לבי� יישו� מג'יק בריסוס הכללי וליצוא של טיפולי הגמעה 

 ).3פרי גדול היה מאוד דומה בשני הטיולי�  1(איור 

  

  

 2018. יבול כללי וליצוא באבוקדו האס בעונת 2איור 

) 2017ספטמבר  15( 2017בעקבות הגעת מג'יק בסתיו 

יישו� בריסוס  ) לעומת2018במרס  15( 2018ובאביב 

בשיא פריחה. הטווחי� מצייני� את שגיאת התק�. מגל 

2018  

 

  

באבוקדו האס  20 �ו 18, 16. יבול פרי גדול ממני� 3איור 

ספטמבר  15( 2017בעקבות הגעת מג'יק בסתיו  2018בעונת 

) לעומת יישו� בריסוס 2018במרס  15( 2018) ובאביב 2017

  2018ת שגיאת התק�. מגל בשיא פריחה. הטווחי� מצייני� א
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  מסקנות

 עיכוב הצימוח בהגמעת מג'יק הוא מתמש+.  .א

נוכחנו שהעיכוב הסתווי בעקבות טיפול הגמעה סתווי במג'יק  2017 �בניסוי שנער+ ב  .ב

). עקבות כ+ 2017) חזק יותר מאשר היישו� האביבי בהגמעה (אביב 2016(סתיו 

ו� משולב של מינו� נמו+ בסתיו ע� מינו� הקטנו את המינו� של הטיפולי� וביצענו ייש

 נמו+ באביב.

טיפול בהגמעה משולב (סתיו+אביב) עיכב באופ� משמעותי יותר את הצימוח בלי   .ג

 .2018 �פגיעה ביבול ובגודל הפרי ב

בעקבות העיכוב טיפולי ההגעמה של מג'יק היו יותר חשופי� לתאורה במהל+ קי    .ד

בעקבות העיכוב  ).2019ל היבול בשנה העוקבת (וייתכ� וגור� זה ישפיע ע 2018וסתיו 

וזאת לעומת העצי�  2019של הצימוח בטיפולי הגמעה יש מעט צור+ בגיזו� באביב 

שטופלו בריסוס בה� יש צור+ להנמי+ את העצי� ולפתוח אות� לתאורה. ייתכ� 

 .2019/20וגור� זה ג� יהווה גור� מכריע בקביעת היבול של ענת 

ישו� מג'יק בקרקע היא מתמשכת אנו משערי� שרמת הג'יברלי� היות וההשפעה של י  .ה

היה יותר נמוכה בעצי� שקיבלו הגמעה של  2018בע  בעת תקופת ההתמיינות בסתיו 

מג'יק בקרקע וייתכ� וגור� זה ישפיע בצורה חיובית על ההתמיינות לפריחה ויבול ל 

 .2019עונת 
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  רוגיות ניבה בז� 'האס' ילסבירור המנגנו� המולקולרי  .2

  ורד יריחימובי , מחלקה למטעי� במרכז וולקני בבית דג�צוות המחקר: 

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

  גבעת חיי� מאוחד אתרי הניסוי:

מולקולרי העשויי� לבקר את סרוגיות המחקר נועד לברר את המנגנו� ה מטרת הניסוי:

  הניבה בז� 'האס' ובחינת האפשרויות למיתו� הסירוגיות. 

שרוססו ע� ציטוקיני� בסתיו המאוחר  2014עצי� עמוסי יבול בעונת תוצאות הקדמיות: 

פרחו משמעותית יותר מאשר עצי ביקורת ללא ריסוס בציטוקיניני�. בימי� אלה 

. בכל מקרה התוצאות 2015/16 �ראות את תוצאות היבול בטיפולי� אלה נקטפי� ונוכל ל

אנו ממשיכי� לבחו� את הטיפול על מנת  2015ראשוניות אלה נראות לנו חיוביות ובסתיו 

חלק מהתוצאות אישרו את השערת המחקר שיישו� סתווי  2016 �ב לבסס את התוצאת.

לו ג� תוצאות לא של בנזיל אדני� יכול לשפר את הפריחה של האביב העוקב א+ התקב

בהתא� למצופה. אי לכ+ אנו המשכנו בניסויי� אלה כדי לנסות לבסס את הממצאי� 

  החיוביי� שהתקבלו.

על מנת לברר  נערכו טיפולי ריסוס ע� ציטוקיניני� 2016סתיו ב :2016טיפולי� בסתיו 

  עמוסי יבול.  את השפעת� על הפריחה באביב העוקב. טיפולי� אלה בוצעו בעצי� 

  : מטעי גבעות החורש2018�הניסוי ב אתר

טיפולי אוניקונזול בשילוב ע� ציטוקיניני�  נויושמ :2018�2017 חור$�טיפולי� בסתיו

טיפול� ע� ארבע חזרות לכל  20(סה"כ  שוני�. הטיפולי� נבחנו בשלושה מועדי� שוני�

יחה וג� הטיפולי� נערכו בעצי� ע� שפע של יבול על מנת לנסות לקבל חזרה לפר. טיפול)

  יבול בעונה העוקבת. 

ההשפעה של יישו�  בחינת השפעה של יישו� סתווי של חומרי צמיחה על הפריחה:

של  2018פריחה באביב החזרה לתבח� על פי היק�  חורפי� ויחומרי צמיחה ביישו� סתו

  בעצי הניסוי. 2018/19ירש� היבול של  העצי� המטופלי�.

המובילה את הפרוייקט ורד יריחימובי& ד"ר דו"ח מפורט של הניסוי יוגש ע"י 

   .המחקרי

  תודות: 

לרוני רנגהר& מקיבו& נחשוני� וצוות המחקר של ד"ר ורד יריחימובי& על הסיוע בהצבת 

  המחקר ואיסו$ הנתוני�.

  לרז ויינברגר, מנהל מטע אבוקדו בגבעות החורש שסייע לנו ביישו� הטיפול וג� בקטי$.
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ניסוי להבות  – יה ודישו� אבוקדואבנר זילבר להשקנת המודל של ד"ר בחי .3

  חביבה

אבנר זילבר, לאו וינר, ארז חיימובי  ואודי גפני (הניסוי בהובלת ד"ר אבנר צוות המחקר: 

  זילבר כחוקר ראשי).

בחינת השפעת ההזנה ע� ברזל, מנג� ואב  על יבול וגודל פרי  המחקר:ראשונית של מטרת 

  באבוקדו מז� האס.

  בחינת המודל של ד"ר אבנר זילבר להשקייה ודישו� אבוקדו המחקר:דשת של מחומטרת 

  

  . 2015 תחילת ביצוע:

  להבות חביבה  מקו� ביצוע:

�תכנית עבודה ל 2017  

 10השונות בי� עצי הניסוי על ידי בחירת  ומצ�צ 2017 �בצמצו� השונות בי� עצי הניסוי:   )א(

את השטח של כל  צמצמנוזה, אמנ�  באופ�. מכל חזרהאחידי� מבחינה וגטטיבית עצי� 

 את השונות הקיימת בי� העצי�.  הקטנוחזרה א+ ג� 

לא  )2016 �ו 2015( היות ובשנתיי� הראשונות של המחקרצמצו� מספר הטיפולי�:   )ב(

נמצא יעילות בריסוסי אב  החלטנו להפסיק את הטיפולי� המשלבי� ריסוסי עלווה ע� 

אחד  2017במהל+  לשלושה טיפולי� בלבד.מחמישה  צומצ�אב . באופ� זה הניסוי 

שכלל את הדישו� המשקי בתוספת מיקרואלמנטי� במהל+ כל העונה והמש+ מהטיפולי� 

דישו� במהל+ החור� נסתמו הטפטפות עקב שילוב של ההרכב האורגני של מי ההשקיה 

וסוג הדש� שהשתמשנו. היות וסתימת הטפטפות בטיפול זה פגע מאוד בעצי� מבחינה 

טיבית החלטנו לפסול את הטיפול מכיוו� שעל מנת לשק� את העצי� דרושה לפחות ווגט

עונה שלמה ובגמר השיקו� הרקע של העצי� המשוקמי� תהיה שונה מזה של העצי� 

לאור הצמצו� במספר לפיכ+ החלטנו לפסול את העצי� של אותו טיפול.  בחלקה.

ליט צוות המחקר על שינוי הטיפולי� שחל במהל+ השלוש השני� מאז הוק� הניסוי הח

מטרת הניסוי לבחינת המודל להשקייה ודישו� של ד"ר אבנר זילבר שכולל את האלמנטי� 

 העיקריי� הבאי�: 

  ) השקיה מוגברת במהל+ האביב, 1(

  ) דישו� רצי� של זרח� במהל+ כל העונה, 2(

  ) שילבו מיקרואלמנטי� בתוכנית הדישו� 3(

  .) המש+ דישו� ג� במהל+ החור�4(

המודל של אבנר זילבר להשקיה ודישו� נבח� בהשוואה לטיפול המשקי : 2018 �(ג) ביצוע ב

עצי� בחזרה. העצי� של כל  10חזרות של  6במטע להבות חביבה כשבכל אחד מהטיפולי� 

  כדי להקטי� ככל האפשר את השונות בי� העצי�. 2017חזרה נבחרו על פי אחידות� בסתיו 

  2018תוצאות 

התפלגות חלוקת המי� במהל+ העונה היתה שונה בטיפול הבוח�  2018במהל+  :כמויות מי�

כמות המי� להשקיה למודל של ). 1את המודל של אבנר זילבר לעות הטיפול המשקי (איור 

מ"ק לדונ�).  826( מעל הטיפול המשקי 20% �היתה גבוהה בכמ"ק לדונ�)  1,003(אבנר זילבר 

   ).1חודשי הקי  (איור הל+ ההבדל בכמויות המי� היו במעיקר 
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. התפלגות חלוקת מי השקיה לפי חודשי� בטיפול המשקי לעומת המודל של אבנר 1איור 

  2018זילבר בלהבות חביבה בעונת 

  

דישו� על פי המודל של אבנר זילבר היה הרבה יותר אינטנסיבי מאשר הדישו� המשקי דישו�: 

 3.4. בנוס� להכפל כמות החנק� ומת� של פי )1ע� כמויות דש� הרבה יותר גבוהות (טבלה 

גר� לדונ�)  100יחידות לדונ�) וג� מנג� ( 9.2אשלג�, במודל של אבנר זילבר הוס� ג� זרח� (

). כמות הברזל ואב  בדישו� במודל של אבנר זילבר 1אשר לא דושנו בטיפול המשקי (טבלה 

גר�  125 �ו  260ות של היו באופ� מהותי יותר גבוהות מאשר בטיפול המשקי ע� כמוי

  ). 1גר� לדונ� בהתאמה בטיפול המשקי (טבלה  73 �ו 60בהתאמה לעומת 

  

  

  2018. דישו� על פי מודל אנר זילבר לעומת הדישו� המשקי בלהבו חביבה 1טבלה 
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קילוגר� לדונ� (איור  2,450היה  2108 �היבול הכללי הממוצע שנרש� בטיפול המשקי ביבול: 

) וג� לא 2פי המודל של אבנר זילבר לא שינה באופ� משמעותי את היבול (איור  ). ממשק על2

  ).3את כמות היבל של פרי גדול לעומת הטיפול המשקי (איור 

  

  

. 2018. יבול כללי וליצוא במודל אבנר זילבר לעומת הטיפול המשקי בלהבות חבובה 2איור 

  הטווחי� מצייני� את השגיאת התק� של הממוצע. 

  

  

באבוקדו מז� האס במודל אבנר זילבר לעומת  20 � ו 18, 16. יבול פרי גדול ממנייני� 3איור 

  . הטווחי� מצייני� את השגיאת התק� של הממוצע. 2018הטיפול המשקי בלהבות חבובה 
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  חלקות מודל – בחינת המודל של ד"ר אבנר זילבר להשקיה ודישו� אבוקדו .4

ד"ר אבנר זילבר להשקיה ודישו� אבוקדו באמצעות חלקות  בחינת המודל של מטרת העבודה:

  מודל

  אבנר זילבר, אודי גפני, אלי סימנסקי ולאו וינר צוות ליווי מקצועי:

  ברקאי, להבות חביבה, שתי חלקות בקיבו  אייל, יקו�, יד חנה. מקומות ביצוע:

אה לממשק המשקי בכל אתר הונהג הממשק בהנחייתו של ד"ר אבנר זילבר בהשוו אופ� הביצוע:

שהונחה על ידי המדרי+ של כל מטע. לצור+ ההשוואה נבחרו בכל משק חלקות דומות מבחינת 

  מועד הנטיעה ומצב הווגטטיבי של העצי�.

היבול של כל חלקה (ממשק משקי לעומת ממשק אבנר זילבר) נקט�  אופ� בדיקת התוצאות:

  על פי מניני גודלבנפרד. בארבעה מתו+ שבעה חלקות המודל הפרי ג� מוי� 

  תוצאות

ויקו� של  1, אייל 2ממשק אבנר זילבר הראה יתרו� קל ביבול בלהבות חביבה, אייל יבול כללי: 

). בברקאי לא נמצאה השפעה של ממשק 1קילוגר� לדונ� בהתאמה (איור  546 �ו 300, 200, 100

ר זילבר הפחית את היבול ). ביד חנה וכפר גליקסו� ממשק אבנ1אבנר זילבר על היבול הכללי (איור 

  קילוגר� לדונ� בהתאמה. 1,050 �ו 535 �לדונ� ב

בלהבות חביבה ויקו� ממשק אבנר זילבר העלה באופ� מתו� את היבול  :18יבול פרי גדול ממני� 

). בשתי החלקות בקיבו  אייל היבול 2קילוגר� לדונ� (איור  189 �ו 150 �ב 18של פרי גדול ממני� 

). ביד 2כמעט זהה בחלקות ע� ממשק אבנר זילבר לעומת הממשק המשקי (איור של פרי גדול היה 

  קילוגר� לדונ� לעומת הממשק המשקי 273 �חנה ממשק אבנר זילבר הפחי את היבול ב

  מסקנות

  מגמות תוצאת היבול אינ� מצביעות על כיוו� ברור.

  

  

. יבול כללי בחלקות מודל לממשק משקי בהשוואה לממשק 1איור 

   2018/18זילבר. גרנות  אבנר
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בחלקות מודל לממשק משקי בהשוואה  18. יבול פרי מעל מני� 2איור 

   2018/18לממשק אבנר זילבר. גרנות 
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  בחינת השפעת דילול מי קולחי�  .5

 הניסויאבנר זילבר, לאו וינר, רוני יזרעאלי, אקר� אבודאהש ואודי גפני. צוות המחקר: 

   בהובלת ד"ר אבנר זילבר כחוקר ראשי

  

בחינת השפעת דילול מי הקולחי� ע� מי� שפירי� על יבול וגודל פרי  מטרת המחקר:

  באבוקדו מז� האס

  2017 תחילת ביצוע:

  מעי� צבי מקו� ביצוע:

  טיפולי�:

 מי� שפירי� 100%השקיה ע�   )א(

 מי קולחי� 100%השקיה ע�   )ב(

 מי קולחי� 50% �מי� שפירי� ו 50%השקיה ע� תמהיל של   )ג(

 טיפול זה זהה לטיפול א') 2018 �מי� שפירי� (ב 100%השקיה מופחתת ע�   )ד(

  פרמרטי� למדידה

  בדיקות מי� וקרקע

  בדיקת יסודות בעלי�

  יבול והתפלגות גודל הפרי

  דישו� בטיפולי הניסוי

 ביצענו דישו� 2018נמצא ריכוז יסודות הזנה נמו+ במי הקולחי� ולכ� במהל+  2017בעונת 

יחידיות אשלג� וברזל בכמות  44יחידות זרח�,  13יחידות חנק�,  23אחיד בכל הטיפולי� שכלל 

  קילוגר� לדונ� כילאט ברזל.  3.5 �שוות ער+ ל

  

  תוצאות

  מי ההשקיה

 dS/m 0.8 �מוליכות מי הקולחי� השתנתה במהל+ עונת ההשקיה ממוליכות מי ההשקיה: 

 41בי� הבועות   dS/m 1.2) וירדה ל34יא הקי  (בשבוע בש dS/m  1.6 � ) ועד ל13באביב (שבוע 

 dS/m  1.2לשפל של  dS/m  1.6  �). יותר מאוחר בסתיו מוליכות המי� ירדה מ1(איור  53 �ל

) 1:1). מוליכות תערובת מי קולחי�+שפירי� (ביחס 1עד לסו� השנה (איור  41בי� השבוע 

). שפל המוליכות של תערובת 1יור השתנתה בהתאמה ובאופ� דומה בהשוואה לקולחי� (א

). היו 1(איור  dS/m  1.5ושיא המוליכות של התערובת היה בסביבות  1שפירי� היה \קולחי�

כאשר המוליכות  52 �ל 47ג� שישה שבועות של חריגה של המוליכות כלפי מעלה בי� השבוע 

 100%ולחי� שהוא היה דומה לק dS/m 1.6במי ההשקיה של קולחי� מדולל הגיע לשיא של 

  ).1(איור 

pH :מי ההשקיה pH  לעומת 1(איור  9.8 �ל 7.2מי הקולחי� שנרש� לאור+ העונה נע בי� .(

). כלומר דילול מי 1(איור  9.7 �ל 6.9) נרש� בי� 1:1שפירי� ( \תערובת קולחי� pHזאת 

  של מי ההשקיה. pH �הקולחי� ע� מי� שפירי� לא שינה באופ� מהותי את ה
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תוכנ� להשקות את כל הטיפולי� ע� אות� כמויות מי� למרות  2018 �ב :קיהכמויות ההש

  שתוצאתית יש הפר/ש ניכר בכמויות המי� העונתית בי� הטיפולי� השוני�.

  בדיקות קרקע

השקיה ע� מי קולחי� הגבירה את המוליכות בקרקע באופ� משמעותי  :מוליכות הקרקע

בקולחי� לעומת  1.45שמה מוליכות של לעומת הטיפולי� האחרי� וכבר באמצע הקי  נר

). ההבדלי� במוליכות שנוצרו בי� טיפול הקולחי� 2ס"מ (איור  20עד  0בשפירי� בעומק  0.94

ס"מ כאשר נרשמה מוליכות הקרקע  40עד  20למי� השפירי� עוד יותר מוחשיי� בעומק 

יפול השקיה של ). בט2בהשקיה ע� מי� שפירי� (איור  1לעומת מוליכות  1.72בקולחי� של 

  ).2(איור  –נרשמו ערכי� ביניי� (בי� קולחי� ושפירי�)  50%מיהול קולחי� 

) נרש� מוליכות נמוכה יותר בטיפולי� 2018באוקטובר  29בבדיקות קרקע שנערכו בסתיו (

בו  50% �השוני� בהשוואה למוליכות באמצע הקי  פרט לטיפול ההשקיה ע� קולחי� מדולל ב

) לעומת המוליכות של 3(איור  7ע עלתה באופ� מאוד דרמטי בער+ פי המוליכות של הקרק

  ). 2הקרקע בקי  (איור 

השקיה ע� מי קולחי� הגבירה את ריכוז הכלוריד בקרקע באופ� משמעותי  :כלורידי� בקרקע

מריכוז הכלורידי�  3לעומת הטיפולי� האחרי� (בער+ פי  )2018ביולי  24באמצע הקי& (וכבר 

מא"ק לליטר  6.36ע� מי� שפירי�) וכבר באמצע הקי  נרש� ריכוז של  בטיפול השקיה

). ההבדל בריכוז 4ס"מ (איור  20עד  0מא"ק לליטר בשפירי� בעומק  2.10בקולחי� לעומת 

ס"מ  40עד  20הכלוריד שנוצר בי� טיפול הקולחי� למי� השפירי� עוד יותר מוחשיי� בעומק 

מא"ק לליטר  2.75לעומת  8.03ל השקיה בקולחי� כאשר נרש� ריכוז כלוריד בקרקע בטיפו

נרשמו ערכי�  50%). בטיפול השקיה של מיהול קולחי� 4בהשקיה ע� מי� שפירי� (איור 

  ).4(איור  –ביניי� (בי� קולחי� ושפירי�) 

נרש� ריכוז כלורידי� נמוכי� יותר  )2018באוקטובר  29בסתיו (בבדיקות קרקע שנערכו 

ואה למוליכות שנרשמה באמצע הקי  פרט לטיפול ההשקיה ע� בטיפולי� השוני� בהשו

 11.52בו ריכוז הכלוריד בקרקע עלה באופ� מאוד דרמטי לערכי� של  50% �קולחי� מדולל ב

רמת  50% �). באותי טיפול ע� השקיה ע� מי קולחי� מדולל ב5ס"מ (איור  20עד  0בעומק 

שמעותי בהשוואה לרמה של כלורידי� ס"מ לא השתנה באופ� מ 40עד  20הכלורידי� בעומק 

  ). 4שנרשמה בקי  (איור 

SAR השקיה ע� מי קולחי� הגבירה את רמת ה :בקרקע� SAR   בקרקע באופ� משמעותי

 � ו 3.04שנרש� בהשקיה בקולחי� נעה בי�  SAR �). רמת ה6מעל הטיפולי� האחרי� (איור 

פול ע� מי� שפירי� נרשמו ערכי ). בטי6ס"מ בהתאמה (איור  20�40 �ו 0�20בעומקי�  3.54

SAR  בטיפול השקיה ע� מיהול 6(איור  2.26לבי�  1.22הנמוכי� ביותר והערכי� נעי� בי� .(

  ).6(איור  2.99של  SAR של קולחי� נרשמו ערכי  50%

) נרשמה צבירה גבוהה 2018באוקטובר  29בבדיקות קרקע שנדגמו בסתיו (: חנק� בקרקע

). בקשר 7השקיה ע� קולחי� לעומת הטיפולי� האחרי� (איור יחסית של חנקה בטיפול ה

). כפועל 8לצבירה של אמו� לא נרשמו הבדלי� מגמתיי� ברירי� בי� הטיפולי� השוני� (איור 

יוצא מכ+ היחס בי� אמו� לחנקה נמו+ בטיפול ההשקיה ע� קולחי� לעומת כל הטיולי� 

  ).9האחרי� (איור 
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) נרשמה 2018באוקטובר  29( 2018קע שנדגמו בסתיו בבדיקות קר: זרח� ואשלג� בקרקע

צבירה גבוהה משמעותית של זרח� ואשלג� במיצוי בטיפול השקיה ע� קולחי� לעומת כל 

   ).11 �ו 10הטיפולי� האחרי� (איור 

  בדיקות עלי�

במהל+ פברואר נרשמו  Croptimalבבדיקות קרקע שנערכו ע"י חברת  בדיקות עלי� בחור$:

מות של יסודות בעלי� שמקור� מעצי� שקיבלו טיפולי השקיה שוני� (איור רמות מאוד דו

). באופ� חריג רמת המנג� גבוהה באופ� משמעותי נרשמה בעלי� מעצי� שהושקו בקולחי� 12

  ).12לעומת הטיפולי� האחרי� (איור 

) נמצא 2018באוקטובר  3בבדיקות עלי� בוגרי� שנדגמו בסתיו ( :סתיובדיקות עלי� 

). בכל יתר היסודות 13ה בקולחי� העשיר את העלי� בזרח�, אב  לכלורידי� (איור שהשקי

). בכל הטיפולי� 13נרשמה רמה דומה של יסודות בעלי� שנדגמו מהטיפולי� השוני� (איור 

  ).13ח"מ שנחשבות רמות אב  נמוכות (איור  26עד  20נרש� רמותאב  בטווח של 

  יבול

קילוגר� לדונ� ללא הבדל  1,600 �בחלקת הניסוי הוא כהיבול הכללי שנרש�  2017בעונת 

). ג� היבול של פרי גדול 2017מובהק בי� הטיפולי� שהושקו באיכויות מי� שונות (ראה דו"ח 

קילוגר� לדונ� של פרי מעל מני�  800 �לא הושפע מאיכות מי ההשקיה ע� יבול של כ 2017 �ב

לא נמצא הבדל מובהק בי�  2018 �ב). 2017"ח גר� לפרי (ראה דו 200שה� פירות מעל  20גודל 

קילוגר� לדנ�  837 �ו 774השקיה בקולחי� ושפירי� והיבול הכללי שנרש� בטיפולי� אלו היה 

). השקיה ע� קולחי� מהול ע� מי� שפירי� שיפרה באופ� משמעותי את 14בהתאמה (איור 

ר כל הבדל שיבול של פרי גדול ). לא נמצ14קילוגר� לדונ� (איור  1,034 �היבול והעלה אותו ל

  ).15בהשקיה ע� מי� מאיכויות שונות (איור 

   מסקנות ביניי�

מילמו  להוציא מספר פיקי� ולתקופות  1.5 �מוליכות מי הקולחי� ברוב חודשי השנה הוא כ

) (איור 2018(בחודש נובמבר  2.3 �(בחודש פברואר) ול �2מאוד קצרות בה� המוליכות הגיע ל

פירי� המוליכות שנרשמה היתה יותר נמוכות מהקולחי� במהל+ כל העונה. יש ). במי� הש1

להניח שההבדלי� ברמות המוליכות ה� כאלה שלא מאפשרי� בשלב ראשוני של הניסוי 

לראות הבדלי� בקרקע וביבול. הסיבה להבדלי� המהותיי� במוליכות הקרקע וריכוז 

י� מהולי� אינה ברורה וייתכ� הכלורידי� גבוהה יותר בטיפול שהושקה ע� מי קולח

והבדלי� אלה נובעי� בטעות בדיגו� הקרקע. בטיפול הקולחי� רואי� שיש הצטברות של 

חנקה, זרח� ואשלג� בקרקע וזאת למרות הדישו� השוויוני בי� הטיפולי� השוני� ומעניי� יהיה 

י� השונות כמויות המ לראות א� הבדלי� אלו ישפיעו על הביצוע של העצי� בהמש+ הניסוי.

  בטיפולי� השוני� מחייבי� בדיקה ובקרה על מנת לתק� את המצב בהמש+ הניסוי.

הושפע קוד� כל  2018גורמי� אחרי� השפיעו על יבול הפירות. לדעתי, יבול  נראה לנו ש

חנטי� זו ידועה ומוכרת ונובעת קוד� \חנטי� באביב. הסיבות לנשירת עלי�\מנשירת העלי�

דות מזו� חיוניי� באיברי� המתפתחי� (פרחי�, חנטי�, זרע). נשירה כל ממחסור חרי� ביסו

דישו� לא נכו�. נתוני החיישני� \זו איננה גזירה משמיי� ומצביעה על ממשק השקיה

) מצביעי� על 2019(נתוני� עד סו� פברואר  2019 � ו  2018(טנסיומטרי� ודנדרומטרי�) בשנת 
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נראה לנו שבהמש+  דישו� במהל+ החור�.\העקות מי� חריפות במהל+ העונה והעדר השקי

  דישו�. \את משטר ההשקיההניסוי יש לשנות 

  תודות

  

  

) ששימשו 50%+50%של מי הקולחי� ותערובת מי קולחי�+שפירי� ( pH � מוליכות ו .1איור 

  2018להשקיה. מעי� צבי 

  

  

  

� מי� באיכויות בטיפולי השקיה ע )2018ביולי  24(מוליכות הקרקע באמצע הקי   .2איור 

(ד) מי� שפירי� מופחת  50% �שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.  מעי� צבי  2018 �שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

2018  
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� בטיפולי השקיה ע� מי )2018 אוקטוברב 29( 2018מוליכות הקרקע בסתיו  .3איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 

  

  

ע�  בטיפולי השקיה )2018 יוליב 24( 2018ריכוז הכלורידי� בקרקע באמצע הקי   .4איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �מי� באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 
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שקיה ע� מי� בטיפולי ה )2018 אוקטוברב 29( 2018ריכוז הכלורידי� בקרקע בסתיו  .5איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 

  

  

מי� באיכויות בטיפולי השקיה ע�  )2018 אוקטוברב 29( 2018בקרקע בסתיו  SAR .6איור 

(ד) מי� שפירי� מופחת  50% �שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.  מעי� צבי  2018 �שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

2018  
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מי�  בטיפולי השקיה ע� )2018 אוקטוברב 29( 2018הצטברות חנקה בקרקע בסתיו  .7איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 

  

  

� מי� בטיפולי השקיה ע )2018 אוקטוברב 29( 2018הצטברות אמו� בקרקע בסתיו  .8איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 
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ה ע� מי� בטיפולי השקי )2018 אוקטוברב 29( 2018חנקה בקרקע בסתיו \יחס אמו� .9איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 

  

  

קיה ע� מי� בטיפולי הש )2018 אוקטוברב 29( 2018הצטברות זרח� בקרקע בסתיו  .10איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 
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בטיפולי השקיה  )2018 אוקטוברב 29( 2018הצטברות אשלג� במיצוי בקרקע בסתיו  .11איור 

(ד) מי�  50% �ע� מי� באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות  2018 �שפירי� מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מי�.  מעי� צבי 

  

  

בטיפולי  )2018 בפברואר 22עד  19( 2017�2018בדיקות עלי� בוגרי� במהל+ חור�  .12איור 

(ד)  50% �השקיה ע� מי� באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות�  2018 �מי� שפירי� מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018כמויות מי�.  מעי� צבי 

  

  

בטיפולי השקיה ע� מי�  )2018 באוקטובר 3( 2018בדיקות עלי� בוגרי� בסתיו  .13איור 

(ד) מי� שפירי�  50% �באיכויות שונות: (א) מי� שפירי�, (ב) קולחי�, (ג) מיהול קולחי� ב

טיפולי� אלה הושקו באות� כמויות מי�.   2018 �מופחת שדומה למי� שפירי� מכיוו� שב

  2018מעי� צבי 
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קילוגר� לדונ� ללא  1,600 � ת הניסוי הוא כהיבול הכללי שנרש� בחלק 2017בעונת  יבול:

). ג� היבול של 2017הבדל מובהק בי� הטיפולי� שהושקו באיכויות מי� שונות (ראה דו"ח 

קילוגר� לדונ� של פרי  800 �לא הושפע מאיכות מי ההשקיה ע� יבול של כ 2017 �פרי גדול ב

לא נמצא הבדל  2018 �ב). 2017גר� לפרי (ראה דו"ח  200שה� פירות מעל  20מעל מני� גודל 

 837 � ו 774מובהק בי� השקיה בקולחי� ושפירי� והיבול הכללי שנרש� בטיפולי� אלו היה 

). השקיה ע� קולחי� מהול ע� מי� שפירי� שיפרה באופ� 14קילוגר� לדנ� בהתאמה (איור 

הבדל  ). לא נמצר כל14קילוגר� לדונ� (איור  1,034 �משמעותי את היבול והעלה אותו ל

  ).15שיבול של פרי גדול בהשקיה ע� מי� מאיכויות שונות (איור 

  

  

יבול כללי וליצוא בעצי אבוקדו ז� האס שהושקו באיכויות מי� שוני�. מעי� צבי  .14איור 

2018  

  

  

  2018יבול פרי גדול בעצי אבוקדו מז� האס שהושקו באיכויות מי� שוני�. מעי� צבי  .15איור 
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 ניטריפיקציה על יבול והתפלגות גודל הפרי באבוקדו מעכבי בחינת השפעת .6
  וחברת דשני� וחומרי� כימיי� י�נצוות מטע נחשובשיתו� ע�  לאו וינרצוות המחקר: 

  רקע

דישו� בחנק� משפיע בצורה מאוד משמעותית על קצב פליטת הניטריט לאטמטוספירה הנוצר 

לחנקה. תהלי+ הניטריפיקציה הינו תהלי+  בתהלי+ הניטריפיקציה כחומר ביניי� במעבר של אמו�

NH4ביולוגי מטבעו ובו חנק� בצורת אמו� (
 NO3) הופ+ לחנקה ( +

) בתהליכי חימצו� בו מעורבי� -

 NO2חיידקי� מקבוצות שונות. כשלב ביניי� לתהלי+ נוצר ג� ניטריט ( 
). בשלב ראשו� של -

טרוני� ובחמצ� כקולט התהלי+ חיידקי ניטריפיקציה משתמשי� באמו� כתור� אלטק

 NO2אלקטרוני� ותוצר החימצו� הוא נירטיט ( 
). חיידקי ניטריפיקציה מסוג אחר מעורבי� -

בשלב השני הכרו+ בחימצו� ניטריט המשמש כתור� אלקטרוני� וחמצ� כקולט אלקטרוני� 

 NO3כשהתוצאר הסופי של התהלי+ הוא יצירת ניטראט שהוא החנקה ( 
). לא קיי� חיידק -

  וגל לבצע חימצו� מלא של אמו� לחנקה. המס

הפסדי החנקה לאטמוספירה משפיעי� ומפחיתי� את יעילות הדישו� וג� משמשי� כגור� מזה� 

  את האטמוספירה שמתחמצ� ומשתמשי� באוזו� כקולט אלקטרוני� ובכ+ הורסי� את האוזו�.

ולל שימוש במקורות אסטרטגיות שונות נבחנו על מנת להפחית פליטת ניטריט משדות חקלאיי� כ

וג� על ידי שימוש בחומרי� מעכבי  ) Duxbury 1986, 1980וחוב'  Breitenbeckחנק� שוני� (

. מעכבי הניטריפיקציה מעכבי� את )1984וחוב'  Magalhaes, 1984וחוב'  Aulakhניטריפיקציה (

NH4החימצו� של אמו� (
 NO3) לחנקה ( +

-.(  

אבוקדו נגועות בפיטופטורה. מנגנו� הפעולה של  חומצה זרחיתית בשימוש בעול� בחלקות

החומצה הזרחיתית היא הגברת העמידות של הצמח לפטריות מקבוצות שונות. לאחרונה דווח ע"י 

 בוטריוספירהפרופ' דני שטיינברג על יעילות חיובית מסוימת של חומצה זרחיתית כגור� מעכב 

ית נעשה בהגמעה למערכת השורשי� באבוקדו. במחקרו של שטיינברג יישו� החומצה הזרחית

ליטר לדונ�). השפעה  12 �ליטר לדונ� כל שישה שבועות (מנה שנתית של כ 1.5במנות קצובות של 

חיובית זו של יישו� חומצה זרחיתית בהגמעה דר+ הקרקע לא תמיד הייתה חד משמעית 

  ומובהקת. 

  השערת המחקר

ישפיע על רמת החומציות בסביבת השורשי� עיכוב ניטריפיקציה יגביר את יעילות הדישו� וג� 

עקב תהלי+ של קליטת אמו� והפרשת יוני מימ� על ידי השורש. החמצת סביבת השורש תשפר את 

ובנוס�, החמצת סביבת השורש תזמ� חומצה  זמינות והקליטה של מיקרואלמנטי� על ידי הע .

וטרייוספירה. כלומר ניצור זרחיתית לשורשי� ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של העצי� לב

  עצי� עמידי� באופ� יחסית לנגיעות בבוטריוספירה.

החמצת סביבת השורש תזמ� חומצה זרחיתית לשורשי� ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של 

  העצי� לבוטרייוספירה. כלומר ניצור עצי� עמידי� באופ� יחסית לנגיעות בבוטריוספירה.

ה זרחיתית לשורשי� ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של החמצת סביבת השורש תזמ� חומצ

  העצי� לבוטרייוספירה. כלומר ניצור עצי� עמידי� באופ� יחסית לנגיעות בבוטריוספירה.

  נחשוני�: קיבו  מקו� ביצוע

  האסזני�: 
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  טיפולי�

 דישו� משקי (ע� אמו� כמוק החנק� העיקרי)   )א(

 דישו� משקי בשילוב ע� חומצה זרחיתית  )ב(

 משקי בשילוב ע� מעכב ניטריפיקציה דישו�  )ג(

 דישו� משקי בשילוב ע� חומצה זרחתית ומעכב ניטריפיקציה  )ד(

  

  : כל הטיפולי� יושמו ביחד ע� ההשקיה באופ� פרופורציונלי לכמויות המי�.הערה

  

  פרמטרי� למעקב

דיגו� סטנדרטי של עלי� יבוצע בכל חלקה ובכל ז� בחודש אוקטובר. בדיקות עלי�:   .א

בדיקות עלי� בעונה. הבדיקה תכלול חנק�, זרח�, אשלג�, סיד�, מגנזיו�, אב ,  12סה"כ 

 ברזל, מנג� ובורו�.

יבוצעו בדיקות קרקע באמצע הקי  לקביעת רמת הניטרטרי� לעומת בדיקות קרקע:   .ב

 אמו� בקרקע

 של כל חזרה ירש� בנפרד.היבול רמת היבול:   .ג

  תוצאות

 � רמת המנג� בעלי� הוגברה על ידי טיפול ע� מלח אשלגני של חומצה זרחיתית מבדיקות עלי�: 

). ג� מעכב ניטריפיקציה הגביר את רמת המנג� בעלי� לרמה של 1ח"מ (איור  224.1 �ל 151.9

הגביר בצורה היעילה ביותר ). הטיפול המשולב של קיפ ע� מעכב ניטריפיקציה 1ח"מ (איור  202.3

מעל הביקורת. הטיפולי� השוני� לא  60%) שהיא 1ח"מ (איור  244.1 �את רמת המנג� בעלי� ל

  השפיעו באופ� מהותי על רמת חנק�, זרח� ואשלג� בעלי� (נתוני� לא מוצגי�).
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 15 �. רמת המנג� בעלי� בוגרי� של אבוקדו מז� האס שנדגמו ב1איור 

בנחשוני� בהשפעת חומצה זרחיתית, מעכב  2018באוקטובר 

. ניטריפיקציה והשילבו בי� מעכב ניטריפיקציה וחומצה זרחיתית

  הטווחי� מצייני� את שגיאת התק� של הממוצע

  

מעכב ניטריפיקציה גר� לעליה בכמות החנק� בקרקע. רמת החנקה בקה עלתה בדיקות קרקע: 

). שילוב של 2ה בשני העומקי� שנבדקו (איור בער+ פי ארבע על ידי טיפול במעכב ניטריפיקצי

מעכב ניטריפיקציה וחומצה זרחיתית ג� העלה את רמת החנקה בקרקע באופ� דומה לזה של 

רמת האמו� ). 2הטיפול במעכב ניטריפיקציה בלבד ללא הבדל מובהק בי� שני הטיפולי� (איור 

יפיקציה וחומצה זרחיתית נרשמה בקרקע בהשפעת טיפול משולב של מעכב ניטרבמיוחד גבוהה 

  ).3האחרי� (איור של אמו� בכל הטיפולי� לעומת רמה מאוד נמוכה 
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. רמת החנקה בקרקע בהשפעת חומצה זרחיתית ומעכב ניטריפיקציה. דיגו� 2איור 

. הטווחי� מצייני� את שגיאת התק� בקיבו  נחשוני� 2018ביולי  3 �הקרקע בוצע ב

  של הממוצע

  

  

ות האמו� בקרקע בהשפעת חומצה זרחיתית  ומעכב ניטריפיקציה. . השרד3איור 

. הטווחי� מצייני� את שגיאת בקיבו  נחשוני� 2018ביולי  3 �דיגו� הקרקע בוצע ב

  התק� של הממוצע

  

שנרש� בכל הטיפולי�  2017/18. היבול רקע של בעונת 2014חלקת הניסוי ניטעה באביב יבול: 

, לאחר עונה שלמה של ביצוע 2018/19בעונת לישית לאחר הנטיעה. טו� לדונ� (בשנה הש 1 �היה כ
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והטיפול במעכב ניטריפיקציה  חומצה זרחיתית שיושמה בצורה של החומר המסחרי קיפ הניסוי, 

קילוגר� לדונ� באופ� מובהק מהביקורת שנשאה רק  1,582 �ו 1,620 �לאת היבול הכללי  והגביר

פול המשולב של חומצה זרחיתית ביחד ע� מעכב ניטריפיקציה ). הטי4קילוגר� דונ� (איור  1,371

קילוגר� מעל ליבול  500 � ) שהוא בכ4קילוגר� לדונ� (איור  1,886 �העלה את היבול הכללי ל

) ורמת היבול של פרי 4רמת היבול ליצוא (איור  הביקורת וזאת בשנה הרביעית לאחר הנטיעה.

  ל הכללי.) הוגברו בהתא� להגברת היבו5גדול (איור 

בשנה  2018/19 �וג� ב 2017/18 �רמת יבול גבוהה נרשמה בחלקת הניסוי ג� במסקנות ביניי�: 

השלישית ורביעית לאחר הנטיעה. יישו� פרופורציונלי של קיפ (מלח אשלגני של חומצה זרחיתית) 

ה יבול באופ� מהותי וזאת  בלי שנראי� בחלקאת  הגבירעל רקע של הזנת חנק� ממקור אמוני 

סימני� כלשה� של התייבשות תפרחות או ענפי� המשוייכי לנגיעות בפטריית הבוטריוספירה. 

דומה הוזכרה על ידי פרופ' דני שטיינברג אשר דיווח על הגבת חנטה על ידי יישו� תופעה 

פונגיצידי�  במהל+ הפריחה על תפרחות שלא הראו כל סימני� להתייבשות כתוצאה מנגיעות 

). יישו� פרופורציונלי של מעכב 2018 � ו 2017ני שטיננברג וחוב' דו"ח מחקר בבוטריוספירה (ד

ניטריפיקציה על רקע של הזנת חנק� ממקור אמוני א� הוא הגביר את היבול למרות שלא נרשמו 

הבדלי� מהותיי� ברמת היסודות בעלי� ברוב היסודות מלבד המנג� שרמתו עלתה בעקבות 

+ אי� להערכתו בכ+ הסבר מבוסס להעלאת היבול. ההגברה היישו� של מעכב ניטריפיקציה א

המאוד מובהקת ומהותית של היבול בטיפול המשולב של קיפ ע� מעכב ניטריפיקציה (תוספת של 

  קילוגר� לדונ�) מחייב עדיי� המש+ המחקר לביסוס התוצאות. 500

  תודות: 

חשוני� על הסיוע בהקמה , אבנר לוי מקיבו& נחשוני� ורוני יעקב מנהל מטע נלרוני רנגהר&

  ותחזוקת החלקה

לגרשו� קליא� ולירז רשתי מחברת דשני� וחומרי� כימיי� בע"מ על הספקת חומר וסיוע 

  בבדיקות קרקע וחומר צמחי

  לחברת מצרפלס על סבסוד העלות של הקמת מערכת הניסוי

  לשה"מ שתקצב חלק מהפרוייקט
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חיתית  ומעכב ניטריפיקציה. דיגו� הקרקע . השרדות האמו� בקרקע בהשפעת חומצה זר4איור 

  הטווחי� מצייני� את שגיאת התק� של הממוצע. בקיבו  נחשוני� 2018ביולי  3 �בוצע ב

  

  

. השרדות האמו� בקרקע בהשפעת חומצה זרחיתית  ומעכב ניטריפיקציה. דיגו� הקרקע 5איור 

  שגיאת התק� של הממוצע. הטווחי� מצייני� את בקיבו  נחשוני� 2018ביולי  3 �בוצע ב
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 באבוקדובאמצעות גיזו� קיצי  ה" פתוחVמודל עיצוב "בחינת  .7
  

   מטע מגלוצוות  מטע נחשוני�צוות בשיתו� ע�  לאו וינר: בניסוי  המחקר צוות
  

  רקע

הכי בסיסי של צמחי� ומשטר התחזוקה של העצי� במטע לאמצעי ייצור  תתאורה נחשב

מהווה גור� מכריע בקביעת היבול במטע. בעבודת המחקר של גדעו� הדר הדרכתו של 

וסינתיזה במהל+ השנה באיזורי� שוני� של ) נמדדה פוט1988פרופסור אליעזר גולדשמיט (

ע  אבוקדו מז� האס. נמצא שרמת הפוטוסינתיזה נמוכה באופ� משמעותית בחור� לעומת 

הקי . בנוס� מידת התאורה מאוד השפיע על רמת הפוטוסינתיזה של העלה. עלה החשו� 

ו� חומר יבש לעומת עלה שנמצא בתאורה מלאה בחלק החש 3פי לקרינה ישירה מייצר 

יותר פותוסינתיזה לעומת עלה  3אבל מוצל של הע . כלומר, עלה ע� מפנה דרומי תבצע פי 

כלומר, מידת הקרינה מהווה מגבלה לכושר הפוטוסינתתי  אחר באותו ע  ע� מפנה צפוני.

בגלל המדרג בכמות של עלה אבוקדו וזאת ג� באר  שטופת שמש וקרינה כמו בישראל. 

של נו� הע  לבי� חלקו הפנימי יש ג� מדרג ברמת התאורה בי� החלק החיצוני 

הפוטוסינתיזה בי� הנו� החיצוני והפנימי. בגלל המדרג הפוטוסינטטי אי� אפשרות לקיו� 

נו� ירוק מעבר לחצי מטר מרחק מטח הנו� החיצוני. כלומר, א� נדמה את נו� ע  אבוקדו 

ס"מ ונו� הפנימי יותר  50 �ככדור, קיי� נו� ירוק רק במעטפת החיצונית ברוחב של כ

העלי� לא מסוגלי� להתקיי� בגלל שהעלי� הפנימיי� לא מסוגלי� לייצר מספיק סוכר 

לקיו� ולכ� עלווה הפנימית ביותר 'גוועת ברעב'. משמעות הדבר היא רמת התזונה של 

העלווה היא לא אחידה בכל חלקי הע  וככל שמעמיקי� בתו+ הנו� רמת התזונה של 

. לא מ� הנמנע שרמת ההתמיינות, פריחה ופוריות ל החלקי� ההעלי� יותר ירוד

החיצוניי� החשופי� לקרינה (ישירה או בלתי ישירה) הרבה יותר גבוהה מאשר חלפי הנו� 

הפנימיי�. הנוהג הקיי� והנפו  כיו� בישראל לתחזוקת המטע לתאורה מבוסס בעיקר על 

צעי� מכאניי� בי� השדרות וג� גיזו� מיד לאחר הקטי�. גיזו� זה נעשה בדר+ כלל באמ

בגובה הע . לעיתי� בנוס� לגיזומי� באמצעי� מכאניי� יש השלמה של הגיזו� באמצעות 

גיזו� זרועות ה� להנמכה וה� להחדרת תאורה לתו+ הע . יש ג� מגדלי� שנמנעי� מגיזו� 

ו� מכאני ומתחזקי� את העצי� בעיקר על ידי הסרת זרועות וש ג� מגדלי� שנמנעי� מגיז

בסו� מכאני ומתחזקי� את העצי� בעיקר על ידי הסרת זרועות באמצעות גיזו� ידני 

  קיטו� במהל+ הקי .  ע"יהצימוח פריצות וויסות החור� 

בעבודה הנוכחית אנו נבח� פרוטוקול גיזו� שפיתחתי במהל+ העשור האחרו�. הפרוטוקול 

נו� לקרינה ישירה רבית של ה� נמוכי�, תו+ חשיפה מהחדש מבוסס על עיצוב עצי

   באמצעות גיזו� במהל+ הקי  בלבד.

הגיזו� מבוסס על קיטו� או הסרה של ענפי� חזקי� בע . הענפי� ' פתוחה: Vעיצוב '

האופקיי� בדר+ כלל חלשי� יותר  החזקי� ה� בדר+ כלל הענפי� האנכיי�. הענפי�

 1.5תוחזק בגובה ' פתוחה מרכז הע  מWוגטטיבית ובדר+ כלל ג� פוריי� יותר. בעיצוב '

ככל שמתרחקי� ממרכז הע . הגיזו�   2.5מטר כאשר גובה הע  עולה בהדרגה לגובה של 

נעשה בסיו� כל גל צימוח במהל+ הקי . באבוקדו באר  יש בדר+ כלל שלושה גלי צימוח: 

אוקטובר. כלומר, כאשר �יולי וגל שלישי: בספטמבר�מאי, גל שני: יוני�גל ראשו�: באפריל
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סו� כל גל צימוח הגיזו� הראשו� יתבצע בסו� מאי תחילת יוני. הגיזו� השני ב �גוזמי

יבוצע בסו� יולי תחילת אוגוסט. הגיזו� השלישי מבוצע בסו� אוקטובר. באופ� זה הע  

 יגיע גזו� ומואר לתקופת ההתמיינות וג� יהיה חשו� ומואר ג� במהל+ החור� והאביב

ניסיו� העבר מלמד שנית� אי של העונה העוקבת. ואי� צרו+ בהתערבות בגיזו� עד לסו� מ

  ימי עבודה לדונ�. 0.75את התאורה על פי מודל זה באמצעות לתחזק 

גיזו� לחשיפת העצי� לאור בסו� החור� והאביב מאוד פוגע ביבול בגלל הערת המחקר: 

ההסרה של חלק מהנו� שנמצא בחשיפה מלאה לאור לטובת החלקי� הפנימיי� של הע  

במצב תזונתי ירוד יחסי. רמת התזונה הירודה של הנו� הפנימי תגרו לאיחור  שנמצאי�

גיזו� מתו� ומבוקר במהל+ הקי  ותחזוקת הנו� בפריחה וג� לדלות בחנטה ויבול. 

  בתאורה מיטבית במל+ כל השנה תביא להגברה משמעותית ביבול.

� הגיזו� על פי המחקר יבוצע בשני אתרי�: מגל ונחשוני�. בשני האתרישיטת המחקר: 

הגיזו� המשקי מבוסס על גיזו�  במגל' פתוחה תושווה למודל הגיזו� המשקי. Vהמודל '

הגיזו� המשקי מבוסס על  בנחשוני�גיזו� זרועות לאחר הקטי�. מכאני והשלמתו על ידי 

הסרת זרועות בגיזו� ידני אחרי הקטי� ותחזוקה על ידי טיפול בפריצות הצימוח במהל+ 

שורות לכל חזרה כאשר לצור+  4חזרות של  5או  4חד מהאתרי� לכל טיפול הקי . בכל א

  בחינת היבול יישמשו רק שתי השורות המכרכזיות של כל חזרה.

  יבול והתפלות גודל הפריפרמטרי� למדידה: 

  2018תחילת ביצוע: אביב 

  

  2018 תוצאות

הגיזו� בוצע אחרי  . 'Vבוצענו גיזו� בשלושה מועדי� בהתא� למודל גיזו� ' 2018במהל+ 

כל גל לבלוב. הגיז הראשו� בוצע בתחילת יוני אחרי סיו� גל הלבלוב הראשו�. הגיזו� 

השני בוצע בתחילת אוגוסט אחרי גל הלבלוב השני והגיזו� השלישי בוצע בתחילת 

. בטיפולי הביקורת בוצע רק קיטומי� בצימוח הנמר  על מנת לעודד 2018אוקטובר 

' החל רק לאחר החנטה בחודש יוני Vהיו� והגיזו� בטיפול הגיזו� 'התפרצויות צדדיות. 

לא צפינו להבדלי� ביבול בשנת הניסוי הראשונה. נתחיל באיסו� היבול החל מעונת 

2019/20.  
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 בחינת השפעת העשרת בורו� ואב& על יבול באבוקדו מז� האס .8
  

  רכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפרלאו וינר, רוברטו נתן, מאיה שניט אורלנד, שירות ההד

  אהוד אדלר, חברת כצ"ט

  קיבוץ נחשונים –רוני יעקב, רוני ריינגהרט 

   הקדמה
בורון ואבץ נחשבים ליסודות חיוניים באבוקדו. הבורון חיוני בעיקר בעת נביטת הנחשון בעת החנטה. 

אשר בדרך כלל קושרים את פעילותו  מחסורי בורון יכולים לגרום להפחתה ביבול. אבץ הינו יסוד חיוני
  עם תהליכים המונעים נשירה ובמחסור ייתכן ותהיה פחיתה ביבול.

נרשמו רמות מחסור של בורון ואבץ בעלים בוגרים שנדגמו  2017בבדיקות עלים במטע נחשונים בעונת 
  ח"מ מחומר יבש בהתאמה. 20 -ו 22.3בסתיו. רמת הבורון והאבץ שנרשמו היו 

כחית אנו בוחנים את האפשרות להעשיר את הפרחים, חנטים ועלים בבורון ואבץ באמצעות בעבודה הנו
 ריסוסי הזנה במהלך הפריחה.

 
  ) PAC )Poly Aldo Carbosateבורון. התכשיר מיוצר בטכנולוגיה  8.1%תכשיר המכיל בורון מקס: 

  .PACבורון. התכשיר מיוצר בטכנולוגיה  0.5% - אבץ ו 10.2%מכיל ננובץ: 

   תוצאות
ננובץ הינו תכשיר המכיל בנוסף לאבץ גם בורון. יישום כפול של ננובץ במהלך בורון בתפרחות: 

ס"מ) העשירו  15 -ל 7התארכות תפרחות בהפרש של כשבועיים בין ריסוס לריסוס (תפרחות באורך בין 
ו בננובץ היתה ). רמת הבורון בתפרחות של עצים שרוסס1את התפרחות בבורון לעומת הביקורת (איור 

). יישום בודד של בורונמקס (במועד השני 1ח"מ בתפרחות מעצי ביקורת (איור  36.7ח"מ לעומת  45.7
). שילוב בין ריסוס 1ח"מ בלבד (איור  42.2 -של ריסוס ננובץ) הגבירו את רמת הבורון בתפרחות ל

רו את רמת הבורון בתפרחות מוקדם עם ננובץ ובעקבותיו ריסוס של בורונמקס כשבועיים לאחר מכן הגבי
  ).1ח"מ (איור  50 -ל

ננובץ הינו תכשיר המכיל בנוסף לאבץ גם בורון. יישום כפול של ננובץ במהלך התארכות בורון בחנטים: 
ס"מ) העשירו את החנטים  15 - ל 7תפרחות בהפרש של שבועיים בין ריסוס לריסוס (תפרחות באורך בין 

רמת הבורון בחנטים של עצים שרוססו ריסוס כפול עם ננובץ היתה  ).2בבורון לעומת הביקורת (איור 
). יישום בודד של בורונמקס (במועד השני 2ח"מ בתפרחות מעצי ביקורת (איור  39.3ח"מ לעומת  46.2

במרס לא שינו  21 -במרס עם ריסוס ל בורונמקס  ב 5- של ריסוס ננובץ) או שילוב בין ריסוס ננובץ ב
  ).2מת בורון בחנטים לעונת הביקורת (איור באופן משמעותי את ר

יישום כפול של ננובץ במהלך התארכות תפרחות בהפרש של שבועיים בין ריסוס לריסוס אבץ בחנטים: 
ס"מ) לא שינו באופן משמעותי את רמת האבץ בחנטים לעומת הביקורת  15 -ל 7(תפרחות באורך בין 

ח"מ בתפרחות  77.6ח"מ לעומת  80.3נובץ היא ). רמת האבץ בחנטים של עצים שרוססו בנ3(איור 
). יישום בודד של בורונמקס (במועד השני של ריסוס ננובץ) או שילוב בין ריסוס 3מעצי ביקורת (איור 

במרס לא שינו באופן משמעותי את רמת האבץ בחנטים  21 - במרס עם ריסוס בורונמקס ב 5 -ננובץ ב
  ).3לעונת הביקורת (איור 

) 4ריסוסי ננובץ ובורונמקס לא שינו באופן ממעותי את רמת הבורון (איור ים בוגרים: בורון ואבץ על

  .2018באוקטובר  8 -) בעלים מצימוח אביבי שנדגמו ב5והאבץ (איור 

יישום בורונמקס סמוך אך לפני פתיחת הפרחים העלה את היבול לעץ באופן משמעותי לעומת יבול: 
יישום משולב של ננובץ ובעקבותיו יישום של בורונמקס לא השפיעו הביקורת. יישום כפול של ננובץ או 

). יישום בורונמקס או ננובץ לא השפיעו באופן מהותי על התפלגות גודל הפרי 6כלל על היבול (איור 
  ).8 -ו 7(איור 

בורונמקסBB-5בורון מקסננובץ צבע הטיפול

ללאללאללאללאללאללאלבן

ללאMar-1821-Mar-18-0.20%05ללאcc/dunam 250שחור

Mar-18-21ללאללאcc/dunam0.20% 250ללאכחול

Mar-18-21ללאcc/dunam250 cc/dunam0.20%05-Mar-18 250צהוב

ננובץ 
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. רמת בורון בתפרחות אבוקדו מזן האס בהשפעת יישום 1איור 

  )Znאו ננובץ (\) וBבורונמקס (

  

  
. רמת בורון בחנטי אבוקדו מזן האס בהשפעת יישום בורונמקס 2יור א
)Bאו ננובץ (\) וZn(  

  

  
. רמת אבץ בחנטי אבוקדו מזן האס בהשפעת יישום בורונמקס 3איור 

)Bאו ננובץ (\) וZn(  
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. רמת בורון בעלי אבוקדו מצימוח אביבי בדיגום בסתיו מזן האס 4איור 

  )Znאו ננובץ (\) וB(בהשפעת יישום בורונמקס 

  

  
. רמת אבץ בעלי אבוקדו מצימוח אביבי בדיגום בסתיו מזן האס 5איור 

  )Znאו ננובץ (\) וBבהשפעת יישום בורונמקס (

  

  
. השפעת יישום עלוותי של בורונמקס וננובץ על יבול לעץ אבוקדו מזן האס. ננובץ 6איור 

)Zn) בורונמקס (2018במרס  21 -ו 2018במרס  5) יושם בשני ריסוסים עוקבים .(B (
) יושם Zn+B). טיפול משולב של בורונמקס וננובץ (2018במרס  21יושם ביישום בודד (

במרס  21) ובורונמקס בלבד בריסוס השני (2018במרס  5ננובץ בלבד בריסוס הראשון (
  ). הטווחים מציינים את שגיאת התקן 2018
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באבוקדו מזן  התפלגות גודל הפריבורונמקס וננובץ על . השפעת יישום עלוותי של 7איור 

). 2018במרס  21 -ו 2018במרס  5) יושם בשני ריסוסים עוקבים (Znהאס. ננובץ (
). טיפול משולב של בורונמקס וננובץ 2018במרס  21) יושם ביישום בודד (Bבורונמקס (

)Zn+B) קס בלבד בריסוס ) ובורונמ2018במרס  5) יושם ננובץ בלבד בריסוס הראשון
  ). 2018במרס  21השני (

  

  
 שיעור הפרי במנייני גודל גדולים. השפעת יישום עלוותי של בורונמקס וננובץ על 8איור 

במרס  21 - ו 2018במרס  5) יושם בשני ריסוסים עוקבים (Znבאבוקדו מזן האס. ננובץ (
ל משולב של בורונמקס ). טיפו2018במרס  21) יושם ביישום בודד (B). בורונמקס (2018

) ובורונמקס בלבד 2018במרס  5) יושם ננובץ בלבד בריסוס הראשון (Zn+Bוננובץ (
  ). 2018במרס  21בריסוס השני (

  

  מסקנות 
קשה לייחס את הגברת היבול של יישום בורונמקס סמוך אך לפני פתיחת הפרחין להעשרה של בורון 

העשיר את התפרחות בבורון, יישום כפול של ננובץ או  בתפרחות. יש לשים לב לכך שלמרות שבורומקס
ישום ננובץ ובעקבותיו יישום בורונמקס העשירו אף הם את התפרחות בבורון למרות שכלל לא השפיעו 
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על היבול. לפיכך, קשה לייחס את הגברת היבול שהתקבלה בעקבות יישום בורונמקס סמוך אך לפני 
  ות.פתיחת הפריחה להעשרה של בורון בתפרח

ייתכן והשונות הרבה של עוצמת הפריחה בין עצי הניסוי ובעקבות כך גם השונות ביבול שהתקבל 
  מהעצים העפילו את הגורמים להגברת היבול. 

חשוב לציין שלא נצפו בעיות פיטוטוקסיות בטיפולים שבוצעו ותוצאות הטיפולים מראות מגמות חיוביות 
  של שיפור ביבול.
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  עיכוב התמיינות לפריחה של שתילי אבוקדו .9
  

  , משרד החקלאותשה״מ לאו וינר /
  חברת גדות אגרואלון צור / 

   משתלת סובטרופיים, כפר חייםברכה, עמוס ואהוד אור / 
  משתלת חסקלברג /ליאור וניר 
  משתלת וולך /אורן וולך 

  
  רקע

ן בעצי פרי נשירים והן תדירי ירק. בעצי פרי בדרך ג׳יברלינים מעכבים התמיינות לפריחה ה
כלל נמצא אנטגוניזם בין פריחה לבין קצב צמיחה, בעוד שבצמחים עשבוניים הפריחה 
נמצאת בקורלציה עם הצימוח. נמצא מודל בו לג'יברלינים תפקיד בפריחה של קבוצות צמחים 

  ).1שונות תוך שיקוף היחסים בין התארכות ופריחה (
) ובעבר אף הוצע על שימוש בהורמון זה 2כב הג'יברלין התמיינות לפריחה (בשזיף מע

). ניסויים שונים באפרסק הראו 4, 3כאלטרנטיבה לפעולות דילול חנטים לשם הגדלת הפרי (
במנגו בארץ משתמשים  .)5או בריכוזו ( GA3-שהתמיינות לפריחה תלויה במועד יישום ה

חה בשנים הראשונות של התפתחות המטע, על מנת בריסוסי ג'יברלין בסתיו למניעת פרי
  להפנות את האנרגיה לצימוח והתפתחות העץ.

  
  מבוא

חודשים. העלים הבוגרים  14-ל 12עץ האבוקדו הינו תדיר ירק ועליו שורדים על העץ בין 
עיכוב בדרך כלל נושרים במהלך האביב, במקביל לפריחה והתפתחות של גל צימוח חדש. 

בוקדו על ידי יישום ג'יברלין עיכב נשירת עלים וגם עודד צמיחה של הפריחה בשתילי א
). שתילי אבוקדו מאוד רגישים לתנאי הסביבה, במיוחד בשלבים הראשונים של 7השתילים (

קליטתם במטע. שמירה על העלווה הבוגרת לתקופה ארוכה יותר מקנה חוסן יותר גדולה 
טע. בעבודה הנוכחית אנו מנסים לבסס לשתיל ומבטיחה התפתחות וקליטה טובה יותר במ

  ).6וגם לשפר את הפרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה שגובש בעבודה קודמת (
  

  
במרץ  20 -. דרגות שונות של פריחה בשתילי אבוקדו ב1תמונה 
אור. שתיל ללא פריחה בצד ימין (דרגת -במשתלת דבורי 2019

(דרגת פריחה  ), שתיל עם עוצמת פריחה נמוכה באמצע0פריחה 
  )2) ושתיל עם עומצת פריחה גבוהה בצד שמאל (דרגת פריחה 1
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  מהל. העבודה
, (ב) משתלת בכפר חייםאור -דבורימשתלה שלוש משתלות אבוקדו: (א) הניסוי התבצע ב

מטרת העבודה בכל שלושת המשתלות הייתה לבסס  . (ג) משתלת אורן וולך -חסקלברג ו
יישומים חודשיים עוקבים של ג'יברלין  6אשר כלל  2017 - את הממצאים של העבודה ב

ח"מ מספטמבר עד פברואר לעומת ווריאציות שונות של טיפולים שנועדו לבחון  50בריכוז 
את ההשפעה של צמצום מספר היישומים. תכנית הטיפולים לא הייתה אחידה במשתלות 

   השונות.
משטח מרסס גב בתוספת  שתילים בכל טיפול באמצעות 20בכל אתר הטיפול יושם על 

  .0.1%בריכוז  90-שטח
  
  

  :אור בכפר חיים- במשתלת דבוריהטיפולים פירוט חומר הצמחי וטבלת להלן 
  

  117: האס מורכב על כנת דגניה חומר צמחי
  
  

  
  

  :במשתלת חסקלברגהטיפולים פירוט חומר הצמחי וטבלת להלן 
  

  VC-66: האס מורכב על כנת חומר צמחי
  ODנבחנו שתי פורמולציות של תכשירי ג'יברלין: ג'יברלון וג'יברלון : באתר זה חומרים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01-Sep-1801-Oct-1801-Nov-1801-Dec-1801-Jan-1901-Feb-19

xxxxxx

50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm

50 ppmx50 ppmx50 ppmx

50 ppmx50 ppmxxx

100 ppm100 ppm100 ppm100 ppm100 ppm100 ppm

100 ppmx100 ppmx100 ppmx

100 ppmx100 ppmxxx

GA3 ריכוז חומר פעי של

ג' יברלון

05-Sep-1807-Oct-1801-Nov-1801-Dec-1801-Jan-1901-Feb-19

xxxxxx

50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm

50 ppmx50 ppmxxx

30 ppm30 ppm30 ppm30 ppm30 ppm30 ppm

75 ppmx75 ppmxxx

50 ppmx50 ppmxxx

30 ppmx30 ppmxxx

OD ג' יברלון

ג' יברלון

GA3 ריכוז חומר פעי של
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  :במשתלת אורן וולךהטיפולים פירוט חומר הצמחי וטבלת להלן 
  

  17: הטיפולים בוצעו בשני זנים: האס ומלומה. שני הזנים מורכב על כנת אשדות חומר צמחי
  

  
  
  

  נמדדו הפרמטרים הבאים:
 28עד  2018בספטמבר  1-בכל שבוע מ נמדדוום ומקסימום (מ״צ) * טמפרטורות מינימ

   אור- במשתלת דבורי 2019 בפברואר
נתון זה נקבע על פי סקר שנערך במהלך חודש  :2019 באביב * שיעור השתילים הפורחים

=פריחה בעוצמה נמוכה, 1=ללא פריחה, 0נקבעו שלוש דרגות פריחה:  .2018מרץ 
  )1ונה =פריחה בעוצמה גבוהה (תמ2

מדד זה נקבע על פי ענף שנבחר בכל שתיל  :2019 ב׳האס׳ באביב * נשירת עלים בוגרים
ו העלים הבוגרים נערכספירות נוספות של ונספרו בו העלים הבוגרים.  2018 דצמברב 31-ב

  . 2019במרס  20 -במרס ו 3בינואר,  17בתאריכים: 
  

  תוצאות
  

המינימום היו דומות בתחילת ספטמבר טמפרטורת  * טמפרטורות מקסימום ומינימום:
החל מחודש אוקטובר הטמפרטורות יורדות  ).1מ"צ (איור  20 -והיגיעו ל 2018 -ו 2017

מסתמנות כבר באוקטובר טמפרטורות מינימום נמוכות יותר  2018 -מ"מ כשב 15 -מתחת ל
במבר נמשכה גם בנו 2018 -. מגמה זו של טמפרטורות נמוכות יותר ב2017 -בהשוואה ל

מ"צ ולעומת זאת  15 -טמפרטורות לילה עלו באופן זמני למעל ל  2017). דצמבר 1(איור 
הטמפרטורות מינימום המשיכו במגמת ירידה לעומת החודשים הקודמים  2018בדצמבר 

 -והן ב 2017 -). הטמפרטורות המינימום הנמוכות ביותר נרשמו בחודש ינואר הן ב1(איור 
בין  2017 -היה יותר קר באופן משמעותי בהשוואה ל 2018שחורף  . ניתן לסכם ולומר2018

  החודשים אוקטובר וינואר.

01-Sep-1802-Oct-1801-Nov-1801-Dec-1801-Jan-1901-Feb-19

ללאללאללאללאללאללא

50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm

ppm50 ppm50 ppm50 ppm50 ppm 50ללא

ppm50 ppm50 ppm50 ppm 50ללאללא

ppm50 ppm50 ppm 50ללאללאללא

50 ppm50ללא ppm50ללא ppmללא

50 ppm50ללא ppmללאללאללא

100 ppm100ללא ppmללאללאללא

ג'יברלון 
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 -בפברואר ב 28 - בספטמבר ל 1. טמפרטורת מינימום מקסימום בבין 1איור 

  אור-(שמאל) במשתלת דבורי 2018/19 - (ימין) ו 2017/18
  

  אור-משתלת דבורי
  

מהשתילים  94.4%ללא טיפול בג'יברלין ריחה: ) על התמיינות לפGA3* השפעת ג'יברלין (
  ). 2פרחו בעוצמה גבוהה (איור  44.4% -פרחו בעוצמה בינונית ו 50%פרחו כאשר 

ח"מ הייתה  50שישה ריסוס עוקבים עם ג'יברלין בריכוז  ח"מ: 50יישום ג'יברלין בריכוז 
ם שישה מאוד יעילה כגורם להפחתת הפריחה. שיעור השתילים שלא פרחו בטיפול ע

השתילים שפרחו  35% -כאשר יתרת ה 65% -ח"מ ג'יברלין  נקבע כ 50ריסוסים עוקבים עם 
). 2בלבד) (איור  5%) ורק מיעוטם פרחו בעוצמה גבוהה (30%ברובם פרחו בעוצמה נמוכה (

הפחתת מספר היישומים הפחיתה מאוד את יעילות הטיפול כאשר רוב השתילים פרחו 
  ). 2שומים (איור יי 3או  2בטיפולים עם 

ח"מ  100 - שישה יישומים עם הגברת ריכוז הג'יברלין ל ח"מ: 100 יישום ג'יברלין בריכוז
מהשתילים כלל לא  75% - ח"מ ו 50שיפרה את יעילות הטיפול לעומת שישה ריסוסים עם 

). הפחתת מספר 2עם פריחה בעוצמה גבוהה (איור  10% - עם פריחה מעטה ו 15%פרחו, 
קטינה את יעילות הטיפול במידה מסויימת כאשר עם שלושה ושני ישומים של היישומים מ

מהשתילים כלל לא פרחו בהתאמה (איור  60% - ו 55.6%ח"מ נרשמו  100ג'יברלין בריכוז 
2.(  
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בהשפעת טיפולים  117. דרגת הפריחה בשתילי האס מורכבים על כנה דגניה 2איור 

. דרגת פריחה 2019עד ראשית פברואר  2018שונים עם ג'יברלין בין ראשית ספטמבר 
  =פריחה בעוצמה גבוהה2 - =פריחה בעוצמה נמוכה ו1=אין פריחה, 0
  

  
 117. שיעור הישרדות עלים בוגרים בשתילי האס מורכבים על כנה דגניה 3איור 

עד ראשית פברואר  2018בהשפעת טיפולים שונים עם ג'יברלין בין ראשית ספטמבר 
) ביחס 2019במרס  20שרדות העלים הבוגרים נקבע במהלך הפריחה (. שיעור הי2019

  2018לכמות העלים הבוגרים שהיו בשתילים בסתיו 
  
מניעת התמיינות לפריחה בשתילי 'האס' עיכבה : 2019נשירת עלים בוגרים באביב * 

משמעותית את נשירת העלים שמתרחשת באופן טבעי בשתילי אבוקדו. לקראת סוף מרץ 
עלים בוגרים  57%צית מהעלווה הבוגרת כבר נשרה ונרשמה הישרדות של כמעט מח

ח"מ שנמצא כיעיל בעיכוב  50). שישה יישומים של ג'יברלין בריכוז 3בשתילים אלה (איור 
ההתמיינות לפריחה עיכב גם בצורה יעילה את נשירת עלים הבוגרים ולקראת סוף מרץ 

   ).3 עלים בוגרים (איור 83.9%נרשמה הישרדות של 
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  אורן וולךמשתלת 

 50שישה יישומים של ג'יברלין בריכוז ) על התמיינות לפריחה: GA3* השפעת ג'יברלין (
) לא פורחים 75%ח"מ מעכבים בצורה יעילה את ההתמיינות לפריחה ורוב השתילים (

). יעילות הטיפול בהפחתת ההתמיינות פריחה יורדת בצורה חדה 4בעקבות טיפול זה (איור 
מתחילים את הטיפולים חודש, חודשיים או שלושה חודשים מאוחר יותר כאשר מבצעים אם 

ח"מ וכתוצאה מכך יש הפחתה בשיעור השתילים  50יישומים של ג'יברלין בריכוז  3 - ו 4, 5
). אם מקפידים 4(איור  50% - ו 45%, 45% -בשישה יישומים ל 75% -שלא פורחים מ

ח"מ ומצבעים שלושה יישומים עוקבים  50ם ג'יברלין להתחיל את היישום בחודש ספטמבר ע
שתילים  85%(ספטמבר, נובמבר וינואר) מתקבלת יעילות מניעת התמיינות מאוד גבוהה עם 

ח"מ  50). אם מקפידים להתחיל את היישום של ג'יברלין בריכוז 4כלל ללא פריחה (איור 
בחדש נובמבר היעילות  מחודש ספטמבר ומבצעים יישום עוקב אחד בלבד לאחר חודשיים

מהשתילים לא פורחים אך כאמור הוספת יישום עוקב שלישי בחודש ינואר  65%טובה כאשר 
). אם מתחילים 4מהשתילים כלל לא פורחים (איור  85%מגבירה את יעילות הטיפול כאשר 

מספיק לבצע עוד יישום אחד ח"מ   100את היישום בחודש ספטמבר ביישום ג'יברלין בריכוז 
 85%אותו ריכוז חודשיים לאחר מכן בתחילת נובמב ר כדי לקבל יעילות מרבית של הטיפול עם ב

  ).4מהשתילים ללא פריחה איור 

  

  
בהשפעת טיפולים 17. דרגת הפריחה בשתילי האס מורכבים על כנה אשדות 4איור 

. דרגת פריחה 2019עד ראשית פברואר  2018שונים עם ג'יברלין בין ראשית ספטמבר 
  =פריחה בעוצמה גבוהה2 - =פריחה בעוצמה נמוכה ו1=אין פריחה, 0
  

  חסקלברגמשתלת 
  

-VCרוב שתילי האס המורכבים על כנה ) על התמיינות לפריחה: GA3* השפעת ג'יברלין (
ח"מ גרמו למניעה  50שישה יישומים של ג'יברלין בריכוז  ).5חו (איור ) לא פר78.9%( 66

). בתנאים 5מהשתילים לא פרחו בעקבות טיפול זה (איור  100% - מוחלטת של הפריחה ו
לא ניתן היה לקבוע  VC-66של כמעט חוסר התמיינות לפריחה בשתילים המורכבים על כנת 

  יעילות יחסית של הטיפולים השונים.
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בהשפעת טיפולים שונים  VC-66. דרגת הפריחה בשתילי האס מורכבים על כנה 5איור 

=אין 0. דרגת פריחה 2019עד ראשית פברואר  2018ית ספטמבר עם ג'יברלין בין ראש
  =פריחה בעוצמה גבוהה2 -=פריחה בעוצמה נמוכה ו1פריחה, 

  
  דיו�

. מסתמן שתנאים 2017/18היה קר בצורה משמעותית בהשוואה לחורף  2018/19חורף 
לים מעודדים את הגורמים המשפיעים על התמיינות לפריחה. טיפו 2018/19אלה של חורף 

פעלו באופן חלקי  2018ג'יברלין שמנעו בצורה מוחלטת את הפריחה של שתילים באביב 
התקבלה פריחה. למרות התנאים המסייעים  2019ובאביב  2018/19בלבד בחורף 

טיפולי הגי'ברלין הפחיתו בצורה משמעותית ביותר  2018/19להתמיינות ופריחה של חורף 
לים הבוגרים של שתילים אלה. הפחתת ההתמיינות את הפריחה וגם הפחיתו את נשירת הע

לפריחה ושמירה על עלים בוגרים מקדמים את ההתפתחות הווגטטיבית של השתילים באביב 
)6.(  

לקבלת יעילות מרבית של טיפולי הג'יברלין בהפחתת התמיינות לפריחה חשוב להתחיל את 
ג'יברלין בתנאי שמגבירים הטיפולים בחודש ספטמבר. ניתן להפחית את מספר היישומים של 

ח"מ ומבצעים שלושה יישומים עוקבים בחודשים ספטמבר,  100 -את ריכוז הג'יברלין ל
  נובמבר וינואר.

מזג האוויר המשתנה בין עונה ועונה ועקב השפעת תנאי הסתיו והחורף על ההתמיינות 
עות של לפריחה משתנים גם התנאים להתמיינות לפריחה של שתילים מדי עונה אך ההשפ

  יישום ג'יברלין על התהליך מסתמנות כעקביות.
מתוצאות המחקר הנוכחי מסתמנת השפעה ברורה של סוג הכנה על עוצמת ההתמיינות 

כמעט ולא פרחו בזמן ששתילים  VC-66לפריחה של השתילים. שתילים מורכבים על כנה 
  קלברג.פרחו בשפע במשתלת חס VC-21אחרים שגדלו בתנאים דומים המורכבים על 

  
  מסקנות 

מניעת התמיינות לפריחה בשתילים צעירים תרמה אם כן במובהק להתפתחותם, כנראה 
באמצעות הפניית האנרגיה, המושקעת בדרך כלל בתהליך ההתמיינות והפריחה עצמה, 
להתפתחות הווגטטיבית של השתיל. נמצא אם כן יתרון גדול בהפעלת פרוטוקול למניעת 

ן בשלבים הראשונים של התפתחות השתיל במטע. יתרון נוסף התמיינות הן במשתלה וה
ליישום פרוטוקול כזה הוא חיסכון בעבודה הכרוכה בהסרה ידנית של החנטים בשנתיים 

  הראשונות, בהן הפרי נחשב לעורלה. 
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מתוצאות הניסוי הנוכחי עולה כי ניתן לעכב ביעילות התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו 
בריכוז  90-ח"מ בתוספת שטח 50בריכוז פעם בחודש  GA3ות ריסוס מהזנים ׳האס׳ באמצע

ניתן להפחית את מספר היישומים על ידי לפברואר.  1-בספטמבר ל 1, וזאת בין 0.1%
ח"מ וליישם שלוש יישומים עוקבים בחודש ספטמבר, נובמבר  100 -הגברת ריכוז הג'יברלין ל

  וינואר.
 בסרוגיות ניבה באבוקדו דיווחה על חקרה העוסקממרכז וולקני, במ ד"ר ורד יריחימוביץ

 מדווחת כיהגברת פריחה בשנה העוקבת לשנת שפע אם הפירות נקטפים עד ספטמבר, 
השפעה זו מתבטלת כאשר הפרי נקטף מאוקטובר והלאה. ד״ר יריחימוביץ מוסיפה ומדווחת ו

להתמיינות  חלה עלייה בפעילותו של הגן פלוריגן, החשוב שהחל מסוף ספטמברבמחקרה 
לפריחה של האבוקדו. ייתכן כי ההשפעה הבולטת של תחילת יישום הג'יברלין על 

במהלך המחקר הנוכחי נדגם  .)6( ההתמיינות  קשורה למניעת העלייה בביטוי הפלוריגן
חומר צמחי משתילים על מנת לברר את השפעתם של טיפולי הג'יברלין על פעילות הפלוריגן 

   ונשמע על כך בהמשך.
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  ספרות

1. Goldschmidt E.E., Tamim M., Goren R. (1998): Gibberelins and Flowering 
in citrus and other Fruit Trees: A Critical Analysis. Acta Hortic 1998.463.23 

2. Bradley M.V., Crane J.C. (1960): Gibberellin-induced inhibition of bud 
development in 11 some species of Prunus. Science 131: 825-826.  

3. Corgan J.N., Widmoyer F.B. (1971): The effects of gibberellic acid on 
flower  differentiation, date of bloom and cold hardiness of peach. Proc. 

Amer. Soc. Hort. Sci 96: 54-57.  
4. Clanet H., Salles J.C., Bernard J.L. (1979): L'eclaircissage chimique du 

pecher, possibités pratiques offertes par l'utilisation de l'acide gibberellique. 
Arboriculture Fruitiere 19 26 (299): 27-36.  

5. Taylor B.H., Geisler-Taylor D. (1998): Flower bud thinning and winter 
survival of  'Redhaven' and 'Cresthaven' peach in response to GA3 sprays. 

J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123: 500-508 
 
כוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו על ). השפעת עי2018. לאו וינר, ברכה, עמוס ואהוד אור (6

  2018התפתחותם. "עלון הנוטע" שנה ע"ב. אפריל 

  


