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  בחינת השפעת עיכוב פעולת אתילן על יבול וגודל פרי באבוקדו מזן 'האס' .1

 צוות המחקר: 

 , שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפרלאו וינר

 שגיא גל, יוסי שטרן וצביקה שכנר, חברת רימי

 , מנהל מטע אבוקדו מעגן מיכאלאופיר אנגל 

 מעגן מיכאלאתרי ביצוע: 

 בחינת השפעת מעכב פעולת אתילן על יבול וגודל פרי באבוקדו מזן האס מטרת הניסוי:

 נמשך מעמד הניסוי:

  רקע:

ן האס בשני פרויייקטים מחקריים \נבחנו מועדי יישום של הרוויסטה ב 2016בעונת 

שיושם הרוויסטה המועד המוקדם ביותר  2016בעונת  שבוצעו בנחשולים ומעגן מיכאל.

היה עם פתיחת הפרחים הראשונים ובשלב זה כבר ניתן היה להבחין בנשירה משמעותית 

של עלים בוגרים. אף על פי כן נרשם עיכוב מסויים בנשירת עלים בוגרים בהשפעת 

 2017הרוויסטה. בתנאים אלה ההשפעות שהתקבלו על היבול לא היו מובהקות. בעונת 

 מוקדמים יותר של יישום הרוויסטה. מכיוון שחלקת נחשוליםבכוונתנו לבחון מועדים 

יקט החלטנו להמשיך את הפרוי 2016/17נפגעה מהקרה בחורף שעבדנו בעונת הקודמת 

 המחקרי העונה רק במעגן מיכאל. אתר ניסוי נוסף נקבע בקיבוץ נחשונים

בודד של הרוויסטה בשלב בחן השפעת יישום נ :במעגן מיכאל ונחשונים יםניסויתיאור ה

שלושה יישומים עוקבים של הרוויסטה הראשון בשלב של התארכות התפרחות לעומת 

. שני של התארכות תפרחות, השני בתחילת פתיחת פרחים והשלישי בשיא פריחה

 הניסויים מבוצעים במתכונת דומה. 

 חזרות 4לכל טיפול  תבנית הניסוי:

 גודל הפרי יירשם בכל חזרה בנפרד.היבול והתפלגות פרמטרים למעקב: 

קילוגרם לדונם( )איור  278יבול הרקע בחלקת הניסוי מאוד נמוך ) תוצאות במעגן מיכאל:

(. ייתכן והגורמים שהגבילו את היבול בחלקה )יבול גבוה וקטיף מאוחר בעונה הקודמת( 1

אלו אין גם הגבילו את האפשרות לביטוי של השפעת הטיפולים של הרוויסטה. בתנאים 

 להסיק מסקנות על פי הניסוי הנוכחי.

קילוגרם לדונם(  573יבול הרקע בחלקת הניסוי בנחשונים היה נמוך ) תוצאות נחשונים:

(. ביבול רקע נמוך כזה נמצא ביטוי חיובי בהעלאת היבול על ידי יישום הרוויסטה 3)איור 

ילוגרם לדונם )איור ק 760 -בשלב של התארכות התפרחות אשר העלה את היבול הכללי ל

קילוגרם  187קטנה מאוד )תוספת של  יתהעליה ביבול הכללי לדונם היבתנאים אלה (. 3

צא שינוי משמעות לדונם בלב למרות המובהקות הסטטיסטית. ביבול הפר הגדול לא נמ

 (.4מבחינה סטטיסטית )איור 
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 במעגן מיכאלהאס . השפעת הרוויסטה על היבול הכללי והיבול ליצוא באבוקדו 1איור 

. תבחן השפעת יישום בודד של הרוויסטה בשלב של התארכות התפרחות 2017בעונת 

לעומת שלושה יישומים עוקבים של הרוויסטה הראשון בשלב של התארכות תפרחות, 

 השני בתחילת פתיחת פרחים והשלישי בשיא פריחה.

 

 
. 2017בעונת  במעגן מיכאל. השפעת הרוויסטה על יבול פרי גדול באבוקדו האס 2איור 

תבחן השפעת יישום בודד של הרוויסטה בשלב של התארכות התפרחות לעומת שלושה 

יישומים עוקבים של הרוויסטה הראשון בשלב של התארכות תפרחות, השני בתחילת 

 פתיחת פרחים והשלישי בשיא פריחה.
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בעונת  בנחשונים. השפעת הרוויסטה על היבול הכללי והיבול ליצוא באבוקדו האס 3ור אי

. תבחן השפעת יישום בודד של הרוויסטה בשלב של התארכות התפרחות לעומת 2017

שלושה יישומים עוקבים של הרוויסטה הראשון בשלב של התארכות תפרחות, השני 

 בתחילת פתיחת פרחים והשלישי בשיא פריחה.

 

 
. תבחן 2017בעונת  נחשונים. השפעת הרוויסטה על יבול פרי גדול באבוקדו האס 4איור 

השפעת יישום בודד של הרוויסטה בשלב של התארכות התפרחות לעומת שלושה יישומים 

עוקבים של הרוויסטה הראשון בשלב של התארכות תפרחות, השני בתחילת פתיחת 

 פרחים והשלישי בשיא פריחה.
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 נת השפעת יישום אוניקונזול בהגמעה בזן 'האס' בחי .2

 אורי קרכטמן ואופיר מחברת אגן ,לאו וינרצוות המחקר: 

 30 -זת ג'יברלין מיושמים באופן שותף במטעי אבוקדו בישראל כבר כמעכבי סינתרקע: 

שנה. בתחילת העבודות עם המעכבים בוצע בארץ בחינה של ההשפעות של החומר על 

קולטאר כמקור לפקלובוטרזול י נויבאופן ניסיושם  1984הצימוח והיבול של העץ. בשנת 

ץ( מבלי שתקבל עיכוב צימוח סמ"ק לע 96סמ"ק לבין  3)בין בטווח מינון מאוד רחב 

נתונים שלא פורסמו(. בקונגרס העולמי האחרון  – 1984משמעותי )לאו וינר, ניסוי אייל 

בהרצאה על השפעות הן של עיכוב צימוח והן על היבול של  Guardazabalבפרו דיווח 

. שני הבדלים מהותיים בין הניסוי באביב המוקדםעצים מטופלם בהגמעה עם אוניקונזול 

השתמש באוניקונזול  Guardazabal: )א( Guardazabalלבין הניסוי שערך  1984 -באייל ב

ביצע את מחקרו על עצים יחסית צעירים )עם נפח  Guardazabalולא בפקלובוטרול. )ב( 

צימוח יחסית קטן( ובקיבוץ אייל בחנו את הטיפולים בעצים בוגרים וגדולים. כמובן 

 בישראל שונים וייתכנו גם הבדלים נוספים.  וייתכן ותנאי הקרקע בצ'ילה ו

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

 הפרי.

 טיפולים:

 ביקורת (א)

 2016לספטמבר  15 -סמ"ק לעץ ב 15הגמעה של  (ב)

 2016לספטמבר  15 -סמ"ק לעץ ב 30הגמעה של  (ג)

 2017למרס  15 -סמ"ק לעץ ב 15הגמעה של  (ד)

 2017למרס  15 -סמ"ק לעץ ב 30הגמעה של  (ה)

 

 עצים בכל טיפול 8חזרות של  4מבנה הניסוי: 

 

 פרמטרים למעקב:

 2017: קצב הצימוח האביבי נמדד החל מאמצע אפריל עד סוף אוגוסט קצב צימוח .1

בארבעה ענפים מסומנים לעץ כאומדן לקצב הצימוח של העץ. מעקב אחר הצימוח של 

 18 -החל קצת יותר מאוחר מהטיפולים האחרים מכיוון שבטיפול הריסוס במג'יק 

 לאפריל הריסוס טרם בוצע.

 8 -: פרי בגודל מייצג נבחר בכל ענף מסומן ונמדד בו הקוטר של הפרי מקצב גידול הפרי .2

 פירות. 16לאוגוסט. בכל טיפול נמדדו  28למאי עד 

 : היבול של כל חזרה נקטף ונרשם בנפרד.יבול .3

 תוצאות

 : קצב צימוח .1

(. למרות 1עיכבו בצורה היעילה ביותר את הצימוח האביבי )איור  טיפולי הסתווי

ההתמתנות של עיכוב הצימוח במהלך הקיף העיכוב נמשך לפחות הד סוף אוגוסט. ניכר 
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בתוצאות שההשתחררות מעיכוב יישום ההגמעה בסתיו קשור במינון המג'יק כאשר 

יכר כבר בסקר הצימוח השני והשלישי במינון נמוך ההשתחררות מעיכוב היה כבר נ

(. ניתן לציין שטיפולי הסתיו עיכבו לא רק את 1)איור  2017למאי  28 -ו 8 -שבוצעו ב

 .1הצימוח אלא גם עיכוב משמעותי באורך התפרחות כפי שניתן לראות בתמונה 

 
 30)בטיפול הגמעה של מג'יק במינון גובה  2017. עיכוב באורך התפרחות באביב 1תמונה 

 2017לאפריל  18 -סמ"ק לעץ( לעומת תפרחת מעץ ביקורת. התמונה צולמה ב

 

הייתה מתונה יותר בהשוואה לטיפולי הסתיו והעיכוב די  טיפולי הגמעה באביבהשפעת 

השתחרר כאשר לקראת סוף אוגוסט הצימוח בטיפולים האלה כמעט והדביקו את קצב 

 (.1הצימוח של עצי הביקורת )איור 

הייתה מאוד דומה לזו של אביבי בעצים בהם בוצע ריסוס מג'יק באביב הצימוח ה

הביקורת. כלומר, לא נרשם עיכוב צימוח משמעותי בטיפול זה בהשוואה לביקורת )איור 

1 .) 
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. קצב הצימוח האביבי באבוקדו מזן האס בעקבות 5איור 

בוצע בסתיו  טיפולי הגמעה או ריסוס במג'יק. הגמעת המג'ק

סמ"ק  30או  15) 2017סמ"ק לעץ( או באביב  30או  15) 2016

 לעץ(. טיפול הריסוס בוצע בשיא פריחה.

 

 קצב גידול הפרי .2

נרשם קצב גידול פרי ללא הבדלים משמעותיים בין טיפולי ההגמעה והריסוס עם מג'יק 

 (.2)איור 

 

 
פולי . קצב גידול הפרי באבוקדו מזן האס בעקבות טי6איור 

 2016ק בוצע בסתיו יהגמעה או ריסוס במג'יק. הגמעת המג'

סמ"ק לעץ(.  30או  15) 2017סמ"ק לעץ( או באביב  30או  15)

 טיפול הריסוס בוצע בשיא פריחה.

 

 יבול .3

(. טיפולי האביב לעומת זאת הגבירו 3הטיפולים הסתוויים לא השפיעו על היבול )איור 

(. הגברת היבול על ידי 3באופן משמעותי את היבול לדונם בהשוואה לביקורת )איור 

טיפולי האביב תלויים בכמות המג'יק שיושמה והגברת היבול הגבוהה התקבלה במינון 
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ביותר על היבול התקבלה בטיפולי הריסוס מג'יק הגבוה של מג'יק. ההשפעה המובהקת 

 (.3באביב )איור 

 

 
. יבול באבוקדו מזן האס בעקבות טיפולי הגמעה או ריסוס 7איור 

סמ"ק לעץ(  30או  15) 2016ק בוצע בסתיו יבמג'יק. הגמעת המג'

סמ"ק לעץ(. טיפול הריסוס בוצע בשיא  30או  15) 2017או באביב 

 פריחה.

 

 מסקנות

 עיכוב הצימוח בהגמעת מג'יק היא מתמשכת. .א

 עיכוב הצימוח של טיפולים סתוויים חזק יותר מאשר טיפולי האביב. .ב

 עיכוב חזק מדי של צימוח לא השפיע בצורה חיובית על היבול. .ג

עיכוב הצימוח של טיפולים אביביים היה מתון יותר מאשר הטיפולים הסתוויים וגם  .ד

 השפיעו בצורה חיובית על היבול.

הן בעיכוב הצימוח והן  ךמינון גבוה בהגמעת מג'יק היה יעיל יותר מאשר המינון הנמו .ה

 בהגברת היבול.

הגברת היבול ע"י ריסוס מג'יק כמקובל בטיפולים המסחריים כמעט ולא השפיע על  .ו

 הצימוח והגביר בצורה הטובה ביותר את היבול

 קצב גדילת הפרי דומה נרשם בטיפולים השונים. .ז

 יש לנסות לבצע אופטימיזציה של המינון להגמעת מג'יק. בהמשך המחקר .ח

בהמשך המחקר בכוונתנו לבחון טיפול משולב בסתיו ובאביב במינונים נמוכים  .ט

ולבחון בנוסף להשפעה על היבול לבדוק גם השפעה על התמיינות בעונה העוקבת, 

ובחינת ההשפעה של  2018משולב עם טיפול באביב  2017כלומר, טיפול בסתיו 

 .2019והתמיינות באביב  2018/19הטיפולים על יבול 
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 רוגיות ניבה בזן 'האס' יבירור המנגנון המולקולרי לס .3

 ורד יריחימוביץ, מחלקה למטעים במרכז וולקני בבית דגןצוות המחקר: 

 הכפראגף עצי פרי, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח  ,לאו וינר                           

 יקוםקיבוץ אייל וקיבוץ  אתרי הניסוי:

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

 הניבה בזן 'האס' ובחינת האפשרויות למיתון הסירוגיות. 

שרוססו עם ציטוקינין בסתיו המאוחר  2014עצים עמוסי יבול בעונת תוצאות הקדמיות: 

ת יותר מאשר עצי ביקורת ללא ריסוס בציטוקינינים. בימים אלה פרחו משמעותי

. בכל מקרה התוצאות 2015/16 -טיפולים אלה נקטפים ונוכל לראות את תוצאות היבול ב

אנו ממשיכים לבחון את הטיפול על מנת  2015ראשוניות אלה נראות לנו חיוביות ובסתיו 

ת השערת המחקר שיישום סתווי חלק מהתוצאות אישרו א 2016 -ב ת.ולבסס את התוצא

של בנזיל אדנין יכול לשפר את הפריחה של האביב העוקב אך התקבלו גם תוצאות לא 

בהתאם למצופה. אי לכך אנו המשכנו בניסויים אלה כדי לנסות לבסס את הממצאים 

 החיוביים שהתקבלו.

על מנת לברר את  נערכו טיפולי ריסוס עם ציטוקינינים 2016סתיו  :2016טיפולים בסתיו 

 עמוסי יבול.  השפעתם על הפריחה באביב העוקב. טיפולים אלה בוצעו בעצים 

ההשפעה של יישום  : בחינת השפעה של יישום סתווי של חומרי צמיחה על הפריחה

של העצים  2017וי תבחן על פי היקף הפריחה באביב חומרי צמיחה ביישום סתו

 בעצי הניסוי. 2016/17ירשם היבול של  המטופלים.

ם משולב הטיפולים המצטיינים הן בזן האס והן בזן פינקרטון כללו יישו :2017תוצאות 

במספר  2018ימשיכו להבחן במהלך ברלין. טיפולים אלה יזת ג'של ציטוקינין ומעכב סינת

 זורים בארץ הן בזן פינקרטון והן בזן האס. א

התחלנו בביצוע ניסוי בזן האס בגבעות  2017זור המרכז בסתיו בא :2018 -כניות לת

 ובזת ג'יברלין והשילהכוללים יישום ציטוקינין, מעכב סינתטיפולים שונים  22החורש עם 

. הטיפולים בוצעו בעצים עם רמת יבול בשלושה מועדים במהלך הסתיו והחורףביניהן 

לפריחה ויבול של עצים אלה בעונת מיינות ת( בכוונה להגביר את הה2017/18 -גבוהה )ב

 . 2018/19והיבול של  2018. תערך מעקב אחר פריחה באביב 2018/19

דו"ח מפורט של כל הניסויים  ורד יריחימוביץ כחוקרת ראשית.ד"ר הניסוי בהובלת 

 שבוצעו במסגרת המחקר תופץ ע"י ורד יריחימוביץ.

 

 

 בחינת השפעת יסודות קורט על עצי אבוקדו  .4

)הניסוי בהובלת ד"ר אבנר  אבנר זילבר, לאו וינר, ארז חיימוביץ ואודי גפנימחקר: צוות ה

 זילבר כחוקר ראשי(.

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

 האס.

 . 2015 תחילת ביצוע:

  להבות חביבה מקום ביצוע:
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 טיפולים: 

 דישון משקי (א)

 עם יישום כילאט ברזל רציף במהלך עונת אביב, קיץ וסתיודישון משקי  (ב)

דישון משקי בתוספת תערובת כילאטים של ברזל, מנגןן ואבץ באופן רציץ במהלך כל  (ג)

 עונות השנה

דישון משקי עם יישום כילאט ברזל רציף במהלך עונת אביב, קיץ וסתיו )כמו טיפול ב(  (ד)

 בתוספת של חמישה ריסוסי אבצאון במהלך הקיץ

 שון משקי בתוספת חמישה ריסוסי אבץ במהלך הקיץדי (ה)

 סיכום הטיפולים באופן סכימטי ניתן לראות בטבלה שלהלן:

 
 דונם לכל חזרה 2 -חזרות בגודל של כ 6לכל טיפול מבנה הניסוי: 

 רקע

הראו שאין קליטה משמעותית של אבץ דרך העלים. בחינת תוצאות  2016 -ו 2015תוצאות 

 טטיסטית.סמראה שמגמות ההבלים בין הטיפולים אינם מובהקות  2016 -היבול שנקטף ב

 2017 -תכנית עבודה ל

 10צמצום השונות בין עצי הניסוי יעשה על ידי בחירת צמצום השונות בין עצי הניסוי:  (א)

זה, אמנם נצמצם את השטח של כל באופן . ל חזרה אחידים מבחינה ווגטטיביתעצים מכ

חזרה אך גם נקטין את השונות הקיימת בין העצים. באופן ז אנו מקווים לצמצם את 

 השונות ובמידה ויהיו השפעות לטיפולים נוכל להבחין בהם בניתוח סטטיסטי.

מחקר לא נמצא יעילות היות ובשנתיים הראשונות של הצמצום מספר הטיפולים:  (ב)

בריסוסי אבץ החלטנו להפסיק את הטיפולים המשלבים ריסוסי עלווה עם אבץ. באופן זה 

  הניסוי יצומצם מחמישה לשלושה טיפולים בלבד.

נוכחנו שבטיפול האדום שכלל את הדישון המשקי בתוספת מיקרואלמנטים  2017במהלך 

הטפטפות עקב שילוב של ההרכב  במהלך כל העונה והמשך דישון במהלך החורף נסתמו

האורגני של מי ההשקיה וסוג הדשן שהשתמשנו. היות וסתימת הטפטפות בטיפול זה פגע 

מאוד בעצים מבחינה ווגטטיבית החלטנו לפסול את הטיפול מכיוון שעל מנת לשקם את 

העצים דרושה לפחות עונה שלמה ובגמר השיקום הרקע של העצים המשוקמים תהיה 

 ל העצים בחלקה.שונה מזה ש

צבע 

הטיפול

דישון 

משקי

דישון 

משקי + 

ברזל 

רציף 

בהשקיה

דישון    

משקי       

   +

תערובת 

ברזל+מנגן

+אבץ 

רציף 

בהשקיה

ריסוס 

עלווה 

עם אבץ

---+לבן

--+-ירוק

-+--אדום

+-+-כחול

+-+שחור
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לאור הצמצום במספר הטיפולים שחל צמצום נוסף בטיפולי הניסוי ושינוי מטרתו:  (ג)

במהלך השלוש השנים מאז הוקם הניסוי החליט צוות המחקר על שינוי מטרת הניסוי 

לבחינת המודל להשקייה ודישון של ד"ר אבנר זילבר שכולל את האלמנטים העיקריים 

( דישון רציף של זרחן במהלך כל העונה, 2במהלך האביב, )( השקיה מוגברת 1הבאים: )

 ( המשך דישון גם במהלך החורף.4) -( שילבו מיקרואלמנטים בתוכנית הדישון ו3)

לקביעת יסודות  נדגמו עלים 2017 -שבוצעו בבשלושת הטיפולים פרמטרים למעקב:  (ד)

 ם יבול והתפלגות גודל הפרי.שרנו

 :תוצאות

 גרים: ריכוז היסודות בעלים בו

ריכוז החנקן, זרחן, אשלגן, מגנזיום, ברזל, אבץ ובורון לא הושפעו ממשטרי הדישון השונים 

שכללו תוספת אבץ או תוספת אבץ ומנגן ורמת יסודות אלה מאוד דומה בטיפולים השונים 

 (. 17 -ו 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8)איורים 

( 13שולב עם ברזל, אבץ ומנגן )איור ריכוז כלורידים גבוה יחסית נמצא בטיפול הדישון המ

וזאת כנראה כתוצאה מכך שטיפול זה קיבל כמויות מופחתות של מי השקיה עקב סתימת 

 הטפטפות.

דווקא בטיפולים בו הוסף מנגן במשטר הדישון נמצאה הרמה הנמוכה ביותר של מנגן בעלים 

הכלורידים. בטיפולים עם (. נראה שרמת המנגן בעלים נמצאת ביחס הפוך לרמת 15)איור 

רמת כלורידים גבוהה נמצאו רמות נמוכות של מנגן בעלים ובטיפולים עם רמת כלורידים 

אפשר גם לציין שיש  .(16 -ו 13יחסית נמוכה נמצאו רמות מנגן גבוהות יחסית )איורים 

ם התאמה בין רמת הסידן ורמת המנגן בעלים ובטיפול שקיבל ברזל אבץ ומנגן רמת הסידן וג

רמת המנגן הכי נמוכות בהשוואה לטיפולים האחרים. שתי יסודות אלה מובלים בצמח בזרם 

הטרנספירציה ומצטברים בעלים. ככל שהעלה מבוגר יותר רמת יסודות אלה עולה בעלים. 

כמו כן רמת יסודות אלה בעלה יהיה גבוה יותר ככל שהדיות גבוה יותר או לחילופין. כמובן 

   תשומת לב לכך ונעקוב אחר עקביות תוצאות אלה. בהמשך המחקר נקדיש 

 יבול:

היבול בטיפול שקיבל תוספת אבץ ומנגן לא נאסף עקב בעיה של סתימת טפטפות בגלל שילוב 

של סוג ועומס חומר האורגני וסוג הדשן. היות וכבר בעונה הקודמת החלטנו לפסיק את 

טיפולים דומים האחד לשני  ריסוסי האבץ בגלל חוסר קליטה דרך העלים נשארו שלושה

שבמהותם מקבלים דישון דומה )משקי שכולל תוספת ברזל. היבול בשלושת הטיפולים האלה 

 -ו 1,599, 1,718נאסף בנפרד למרות שקיבלו טיפול דומה והיבול הממוצע שהתקבל בהן הוא 

משקי  (. ממוצע היבול של שלושת הטיפולים הדומים )דישון18קילוגרם לדונם )איור  1,276

היבול הממוצע של הטיפול שקיבל תוספת אבץ קילוגרם לדונם.  1,531עם וספת ברזל( הוא 

(. כלומר אם נשווה את היבול הממוצע של שלושת 18קילוגרם לדונם )איור  1,485הוא 

 1,485קילוגרם לדונם( עם הטיפול שקיבל תוספת אבץ ) 1,531הטיפולים שלא קיבלו אבץ )

שאין הבדל בין הטיפולים. כלומר תוספת האבץ בדישון לא השפיע על  קילוגרם לדונם( נראה

  היבול הכללי.

 (.19גם היבול של פרי גדול לא הושפע באופן מובהק מתוספת האבץ בדישון )איור 
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. 2017לאוקטובר  18 -ריכוז חנקן בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 8איור 

 2017להבות חביבה 

 

 
. 2017לאוקטובר  18 -ריכוז זרחן בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 9איור 

 2017להבות חביבה 
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לאוקטובר  18 -בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב אשלגןריכוז . 10איור 

 2017. להבות חביבה 2017

 

 
לאוקטובר  18 -הזנה שונים. העלים נדגמו בריכוז סידן בעלים בוגרים במשטרי . 11איור 

 2017. להבות חביבה 2017
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לאוקטובר  18 -ריכוז מגנזיום בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 12איור 

 2017. להבות חביבה 2017

 

 
לאוקטובר  18 -ריכוז כלורידים בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 13איור 

 2017. להבות חביבה 2017

 



15 

 

 
לאוקטובר  18 -ריכוז ברזל בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 14איור 

 2017. להבות חביבה 2017

 

 
. 2017לאוקטובר  18 -ריכוז אבץ בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב. 15איור

 2017להבות חביבה 
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. 2017לאוקטובר  18 -ריכוז מנגן בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב .16איור 

 2017להבות חביבה 

 

 

 
לאוקטובר  18 -ריכוז בורון בעלים בוגרים במשטרי הזנה שונים. העלים נדגמו ב .17איור 

 2017. להבות חביבה 2017
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 2017להבות חביבה  יבול כללי וליצוא במשטרי הזנה שונים. .18איור 

 

 
 2017יבול פרי גדול במשטרי הזנה שונים. להבות חביבה . 19איור 
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 בחינת השפעת דילול מי קולחים  .5

הניסוי בהובלת ד"ר אבנר . אבנר זילבר, לאו וינר, רוני יזרעאלי ואודי גפניצוות המחקר: 

  זילבר כחוקר ראשי

 

הקולחים עם מים שפירים על יבול וגודל פרי  בחינת השפעת דילול מי מטרת המחקר:

 באבוקדו מזן האס

 2017 תחילת ביצוע:

 מעין צבי מקום ביצוע:

 טיפולים:

 מים שפירים 100%השקיה עם  (א)

 מים שפירים בכמות מופחתת 100%השקיה עם  (ב)

 מי קולחים 100%ה עם השקי (ג)

 מי קולחים 50% -מים שפירים ו 50%השקיה עם תמהיל של  (ד)

 

 למדידה פרמרטים

 של מי ההשקיה בכל שלושת הטיפוליםבדיקות חודשים 

 בדיקת יסודות בעלים

 יבול והתפלגות גודל הפרי

 דישון בטיפולי הניסוי

נמצא ריכוז יסודות הזנה נמוך במי הקולחים הוחלט לבצע דישון אחיד בכל  2017בעונת 

וברזל בכמות שוות ערך דות אשלגן ייח 41יחידות זרחן,  6יחידות חנקן,  30הטיפולים שכלל 

יושם  2017קילוגרם לדונם כילאט ברזל. פריסת הדישון הייתה כאת שבאמצע אפריל  3.5 -ל

 .3.5-2-7+3ובהמשך נעשה שימוש בשרון סופר  12%תי פרמנת דישון של אמון גו

 

 תוצאות

במהלך השנה הראשונה של הניסוי הוחלט להשקות את כל הטיפולים כמות ההשקיה: 

 בכמות מים זהה כולל הטיפול בהשקיה במים שפירים בכמות מופחתת. 

 dS/m 1 -מוליכות מי הקולחים השתנתה במהלך עונת ההשקיה ממוליכות מי ההשקיה: 

(. יותר 20איור ( )33 -ל 28בשיא הקיץ )בין השבועות  dS/m 1.4 -( ועד ל17באביב )שבוע 

עד לסוף  47בין השבוע  dS/m 1לשפל של  dS/m 1.4 -מאוחר בסתיו מוליכות המים ירדה מ

( השתנתה בהתאמה אם כי 1:1(. מוליכות תערובת מי קולחים+שפירים )ביחס 20השנה )איור 

(. שפל המוליכות של תערובת 20בעליות מתונות יותר בהשוואה לקולחים )איור 

 (. 20)איור  dS/m 1.1היה בסביבות ושיא המוליכות של התערובת  0.8יה שפירים ה\קולחים

pH :מי ההשקיה pH  (. לעומת 20)איור  9.5 -ל 8.0מי הקולחים שנרשם לאורך העונה נע בין

 (.20)איור  8.5 -ל 7.5( נרשם בין 1:1שפירים ) \תערובת קולחים pHזאת 

בטיפולים  :בוגרים בחומר יבש בעלים וריד, סידן, בורון וכלמגנזיום, ריכוז החנקן, הזרחן

, זרחן, מגנזיום, סידן, בורון שפירים ריכוז החנקן\אשר הושקו בקולחים או בתערובת קולחים
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הם באופן מהותי גבוה יותר מאשר בטיפולים שהושקו עם מים שפירים בלבד  וכלוריד

 (.27 -ו 26, 25, 24, 22, 21ים )איור

לאחר עונה אחת של הרצת הניסוי לא ניתן  בעלים בוגרים:ריכוז אשלגן ואבץ בחומר יבש 

 -ו 23להבחין בשינוי רמת האשלגן והאבץ כתוצאה מהשקיה באיכויות מים שונות )איורים 

28(. 

קילוגרם לדונם ללא הבדל מובהק  1,600 -היבול הכללי שנרשם בחלקת הניסוי הוא כ יבול:

(. היבול של פרי גדול לא הושפע מאיכות 29ר בין הטיפולים שהושקו באיכויות מים שונות )איו

 (30מי ההשקיה )איור 

 סיכום 

בתום השנה הראשונה של הרצת הניסוי עדיין מוקדם לצפות להשפעות על היבול למרות 

שכבר מסתננות הבדלים מסוימים ברמת הידות בעלים של עצים שהושקו בקולחים באופן 

 מלא או מדולל. 

 

 

( 50%+50%של מי הקולחים ותערובת מי קולחים+שפירים ) pH -מוליכות ו .20איור 

 2017ששימשו להשקיה. מעין צבי 
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ריכוז החנקן בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .21איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 

 

 
ריכוז הזרחן בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .22איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 
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ריכוז האשלגן בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .23איור 

 2017הושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי הנהוגות במטעים מסחריים בעצים ש

 

 
ריכוז המגנזיום בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .24איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 
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בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  סידןריכוז ה .25איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 

 

 
בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  ריכוז הבורון .26איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 
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ריכוז הכלוריד בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .27איור 

 2017יות מים שונים. מעין צבי הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכו

 

 
ריכוז האבץ בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו על פי ההנחיות של דיגום הסטנדרטי  .28איור 

 2017הנהוגות במטעים מסחריים בעצים שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי 

 



24 

 

 
יבול כללי וליצוא בעצי אבוקדו זן האס שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי  .29איור 

2017 

 

 
 2017יבול פרי גדול בעצי אבוקדו מזן האס שהושקו באיכויות מים שונים. מעין צבי  .30איור 
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 ניטריפיקציה על יבול והתפלגות גודל הפרי באבוקדו מעכביבחינת השפעת  .6

 וחברת דשנים וחומרים כימיים יםנצוות מטע נחשובשיתוף עם  לאו וינרצוות המחקר: 

 רקע

דישון בחנקן משפיע בצורה מאוד משמעותית על קצב פליטת הניטריט לאטמוספירה הנוצר 

בתהליך הניטריפיקציה כחומר ביניים במעבר של אמון לחנקה. תהליך הניטריפיקציה הינו תהליך 

+אמון )ביולוגי מטבעו ובו חנקן בצורת 
4NH ( הופך לחנקה )- 3NO בתהליכי חימצון בו מעורבים )

(. בשלב ראשון של 2NO -חיידקים מקבוצות שונות. כשלב ביניים לתהליך נוצר גם ניטריט ) 

 התהליך חיידקי ניטריפיקציה משתמשים באמון כתורם אלטקטרונים ובחמצן כקולט

חיידקי ניטריפיקציה מסוג אחר מעורבים (. 2NO -יט ) רטאלקטרונים ותוצר החימצון הוא ני

בשלב השני הכרוך בחימצון ניטריט המשמש כתורם אלקטרונים וחמצן כקולט אלקטרונים 

(. לא קיים חיידק 3NO -הסופי של התהליך הוא יצירת ניטראט שהוא החנקה )  הכשהתוצא

 המסוגל לבצע חימצון מלא של אמון לחנקה. 

ם ומפחיתים את יעילות הדישון וגם משמשים כגורם מזהם הפסדי החנקה לאטמוספירה משפיעי

 את האטמוספירה שמתחמצן ומשתמשים באוזון כקולט אלקטרונים ובכך הורסים את האוזון.

אסטרטגיות שונות נבחנו על מנת להפחית פליטת ניטריט משדות חקלאיים כולל שימוש במקורות 

וגם על ידי שימוש בחומרים מעכבי  ) Duxbury 1986, 1980וחוב'  Breitenbeckחנקן שונים )

. מעכבי הניטריפיקציה מעכבים את )1984וחוב'  Magalhaes, 1984וחוב'  Aulakhניטריפיקציה )

+החימצון של אמון )
4NH ( לחנקה )- 3NO.) 

חומצה זרחיתית בשימוש בעולם בחלקות אבוקדו נגועות בפיטופטורה. מנגנון הפעולה של 

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

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

באבוקדו. במחקרו של שטיינברג יישום החומצה הזרחיתית נעשה בהגמעה למערכת השורשים 

ליטר לדונם(. השפעה  12 -ישה שבועות )מנה שנתית של כליטר לדונם כל ש 1.5במנות קצובות של 

חיובית זו של יישום חומצה זרחיתית בהגמעה דרך הקרקע לא תמיד הייתה חד משמעית 

 ומובהקת. 

 השערת המחקר

עיכוב ניטריפיקציה יגביר את יעילות הדישון וגם ישפיע על רמת החומציות בסביבת השורשים 

שת יוני מימן על ידי השורש. החמצת סביבת השורש תשפר את עקב תהליך של קליטת אמון והפר

ובנוסף, החמצת סביבת השורש תזמן חומצה  זמינות והקליטה של מיקרואלמנטים על ידי העץ.

וספירה. כלומר ניצור בירה את העמידות של העצים לבוטריזרחיתית לשורשים ותוכל לפעול כמג

 בבוטריוספירה.עצים עמידים באופן יחסית לנגיעות 

גבירה את העמידות של החמצת סביבת השורש תזמן חומצה זרחיתית לשורשים ותוכל לפעול כמ

 יוספירה. כלומר ניצור עצים עמידים באופן יחסית לנגיעות בבוטריוספירה.העצים לבוטר

החמצת סביבת השורש תזמן חומצה זרחיתית לשורשים ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של 

 יוספירה. כלומר ניצור עצים עמידים באופן יחסית לנגיעות בבוטריוספירה.בוטרלהעצים 

 נחשונים: קיבוץ מקום ביצוע

 האסזנים: 

 טיפולים
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 החנקן העיקרי(  ורדישון משקי )עם אמון כמק (א)

 דישון משקי בשילוב עם חומצה זרחיתית (ב)

 דישון משקי בשילוב עם מעכב ניטריפיקציה (ג)

 זרחתית ומעכב ניטריפיקציה דישון משקי בשילוב עם חומצה (ד)

 

 : כל הטיפולים יושמו ביחד עם ההשקיה באופן פרופורציונלי לכמויות המים.הערה

 פירוט הרכב הטיפולים

, עם דישון פרופורציונלי של חצי ליטר דשן  5-1-5לכל הטיפולים נלקח דשן מסוג נחשון בהרכב 

 ח"מ תחמוצת אשלגן(. 30תחמוצת זרחן, ח"מ  6ח"מ חנקן,  30נחשון לקוב מים בכל הטיפולים )

ליטר  970ליטר קיפ על  KeeP( )30תמיסת קיפ ) 3%לטיפולים המשלבים חמצה זרחיתית הוסף 

לטיפול המשלבים מעכב ניטריפיקציה  דשן נחשון( שהוא בעצם מלח אשלגני של חומצה זרחיתית.

 1000 -ק"ג ל 6של  ( מוכר כחומר מעכב ניטריפיקציה בשיעורDCD) Dicyandiamideהוסף 

לאחר התוספות משקלו הסגולי של . ק"ג דשן( 200לכל   DCDק"ג  1ליטר דשן מסוג נחשון )

 גר'/סמק. 1.18הוא  DCD הנחשון עם הקיפ+

 

 פרמטרים למעקב

דיגום סטנדרטי של עלים יבוצע בכל חלקה ובכל זן בחודש אוקטובר. בדיקות עלים:  .א

תכלול חנקן, זרחן, אשלגן, סידן, מגנזיום, אבץ,  בדיקות עלים בעונה. הבדיקה 12סה"כ 

 ברזל, מנגן ובורון.

 היבול של כל חזרה ירשם בנפרד.רמת היבול:  .ב

 תוצאות

מטר בין עצים  3 -מטר בין השורות ו 6עם מרחקי נטיעה של  2014חלקת הניסוי ניטעה בקיץ 

 ע וצהיבול של כל חזרה נקטף בנפרד והממ .2017באוקטובר תשתית הניסוי הוקמה באותה שורה. 
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לאחר הצבת  2017טיפולי חומצה זרחיתית ומעכב ניטריפיקציה יושמו החל מאוקטובר . 31איור 

התשתית לניסוי. יבול רקע של חזרות הטיפולים נקטפו בנפרד על מנת. ממוצע היבול של החזרות 

  2017התקן של הממוצע. נחשונים  של כל טיפול מיוצג באיור. הטווחים מציינים את שגירת

 

. ניתן לראות שיבול הרקע של הטיפולים 31ושגיאת התקן של היבול בכל טיפול מיוצגים באיור 

טון לדונם. היה לנו חשוב לקבוע את רקע היבול לפני הרצת הטיפולים על  1השונים הוא בסביבות 

. למעשה ניתן לראות רקע מנת לוודא שהחלקה אחידה מבחינת הניבה לפני הרצת הטיפולים

היבול מאוד וניתן בזאת לקבוע שהרקע של היבול דומה ולמעשה הבדלים שימצאו בעונות הבאות 

 ניתן יהיה ליחס להשפעת טיפולי הניסוי.

 

 רשימת מקורות
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 הבעת תודה:

 לחברת מצרפלס שסייעה בהקמת תשתית הניסוי

 לקרן שה"מ למחקרים שסייע במימון הקמת תשתית הניסוי
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 אבוקדופריחה בשתילי התמיינות עיכוב  .7

 צוות המחקר: 

 מקצוע, משרד החלקות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והלאו וינר

  , משתלת סובטרופיים בכפר חייםברכה ועמוס אור

 רקע

 

GA3 בעצי פרי נשירים ותדירי ירק באופן כללי מעכבים התמיינות לפריחה (Goldschmidt, 

לבין קצב צמיחה, בזמן שבצמחים בעצי פרי בדרך כלל נמצא אנטגוניזם בין פריחה (. 1998

(. פרופ' גולדשמידט הציע מודל Goldschmidt et al. 1998עשבוניים פריחה בקורלציה עם צימוח )

משקף את היחסים בין בו תפקיד הג'יברלינים תפקיד בפריחה של קבוצות צמחים שונות 

 (.Goldschmidt et al. 1998התארכות ופריחה )

 ירידה ברמת הג'יברלין האנדוגנית טמפרטורות נמוכות מלוות ב

בעבר על ( ואף הציעו Bradley and Crane 1960בשזיפים ג'יברלינים מעכבים התמיינות לפריחה

 Corgan andטיבה לפעולות דילול חנטים להגדלת הפרי )מוש בג'יברלינים כאלטרניש

Windmayer, 1971; Clanet et al., 1979 ניסויים שבוצעו על ידי הקבוצה של .)Taylor ו- 

Geisler-Tailor (1998( תלויה  של אפרסק ענפים קצרים וארוכיםב הראו שהתמיינות לפריחה

 Byers , או בריכוז בה יושם וגם משתנה בין זן לזן. גם קבוצת המחקר של GA3 -שום היבמועד י

ל מנת לדלל פירות בזנים בהם יש פרי מוקדמים ע GA3( מצאה שניתן להשתמש בריסוסי 1990)

במנגו בארץ משתמשים בריסוסי ג'יברלין בסתיו על מנת למנוע פריחה בשנים הראשונות יחסית קטן. 

 של התפתחות המטע על מנת להפנות אנרגיה לצימוח והתפתחות העץ.

ים בדרך כלל חודשים. העלים הבוגר 14עד  12אבוקדו הינו עץ תדיר ירק והעלים שורדים על העץ בין 

אנו מניחים שנשירת העלים נושרים במהלך האביב במקביל לפריחה והתפתחות גל הצימוח הראשון. 

הבוגרים מואצת עקב התחרות בין העלים הבוגרים לבין הפריחה המתפתחת וגם הלבלוב הצעיר שבשלב 

בשתילים טי תהליך זה של השרת העלים הבוגרים הוא מאוד דרמראשון צורך אנרגיה במקום ליצרה. 

צעירים ולעתים קרובות נוצר מצב בו השתילים משירים את כל העלים הבוגרים עוד לפני שיש כיסוי של 

 עלים צעירים מגל הצימוח החדש. 

 השערת המחקר

בהקטנת התחרות בין הפריחה לעלים עיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו צעירים תסייע 

 ישרדו למשך זמן ממושך יותר ויתרמו להתפתחות השתילים.הבוגרים ועל ידי כך העלים הבוגרים 

 

 מקום המחקר

 העבודה התבצעה במשתלת משפחת אור בכפר חיים.

 

 

 חומר צמחי
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מלומה המורכבת  -ו 17בעבודה הנוכחית אנו השתמשנו בשתילי האס המורכבים על כנה אשדוד 

 .117על כנת דגניה 

 

 טבלת טיפולים

 

 ביקורת (א)

 לפברואר 1לספטמבר ועד  1 -ח"מ החל מ 50בריכוז  GA3ריסוס פעם בחודש עם  (ב)

 לפברואר 1לספטמבר ועד  1 -ח"מ החל מ 100בריכוז  GA3ריסוס פעם בחודש עם  (ג)

 לפברואר 1לנובמבר ועד  1 -ח"מ החל מ 50בריכוז  GA3ריסוס פעם בחודש עם  (ד)

 לפברואר 1לנובמבר ועד  1 -ח"מ החל מ 100בריכוז  GA3ריסוס פעם בחודש עם  (ה)

 

 %0.05בריכוז  90-: כל הריסוסים בוצעו בתוספת משטח שטחהערה

 

 שתילים 20 מספר שתילים לטיפול:

  :שנמדדופרמטרים 

 28עד  2017לספטמבר  1 -בכל שבוע מ טמפרטורת מינימום ומקסימום (א)

  .2018לפברואר 

שיעור השתילים הפורחים : 2018באביב  השתילים הפורחים שיעור (ב)

 .2018במהלך מרס נקבע על פי סקר שנערך 

: על מנת לקבוע את בזן האס 2018באביב  מהלך נשירת עלים בוגרים (ג)

ונספר בו  2018לפברואר  12 -מהלך נשירת העלים הבוגרים נבחר ענף בכל שתיל ב

למרס  13 -מספר העלים הבוגרים. סקר נוסף לקביעת מספר העלים הבוגרים נערך ב

 )חודש לאחר הסקר הראשון(. 2018

: בזן האס 2018כמדד לגדילה ווגטטיבית של השתילים באביב  קוטר גזע (ד)

ס"מ מעל מקום ההרכבה  3על מנת לקבוע את קצב גדילת הגזע נמדד קוטר השתיל 

. בעת מדידת קוטר הגזע סומן מקום המדידה על מנת לחזור 2018לפברואר  12 -ב

 ולמדוד את הקוטר בדיוק באותו מיקום בסקרים עתידים. כחודש לאחר הסקר

 , נמדד שוב קוטר הגזע של השתילים. 2018למרס  13 -הראשון, ב

 תוצאות

ו לטווח שבין טמפרטורות מינימום הגיע 2017במהלך ספטמבר מינימום: \טמפרטורת מקסימום

מ"צ  15 -בראשית אוקטובר טמפרטורות לילה ירדו את מתחת ל(. 32מ"צ )איור  24 -ל 16

טמפרטורות מקסימום  (.32מ"צ )איור  10 -ובנובמבר והאלה טמפרטורות לילה היו לרוב מתחת ל

מ"צ במהלך נובמבר ודצמבר  25 -, וירדו לכ2017מ"צ עד תחילת נובמבר  30היו לרוב בסביבות 

מ"צ )איור  23 -ו 22מהלך ינואר לטווח טמפרטורות בין (. טמפרטורות היום ירדו ב32)איור  2017

32.) 

בראשית ספטמבר מנע באופן מלא את  GA3תחילת ריסוס  שיעור הפריחה בתילי אבוקדו מזן האס:

החל מראשית ספטמבר ועד  GA3הפריחה בן האב באון מלא, כלומר, כל השתילים שטופלו עם ריסוס 
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עת הפריחה בשתילים שתחילת הטיפול בהן היה מאוחר יותר (. מני33ראשית פברואר לא פרחו )איור 

( היה חלקי בלבד  ובאופן התלוי בריכוז הג'יברלין. כלומר, תחילת ריסוס מאוחר יותר 2017)נובמבר 

 70% -ח"מ ו 50בריכוז  GA3מהשתילים שרוססו עם  30% -הביא שדיכוי מוחלט של הפריחה רק ב

 (. 33ח"מ )איור  100בריכוז  GA3מהשתילים שרוססו עם 

 

 
 2018לפברואר  28 -ל 2017לספטמבר  1מקסימום שבועית בין \. טמפרטורת מינימום32איור 

 במשתלת כפר חיים

 

בראשית ספטמבר מנע באופן מלא את  GA3תחילת ריסוס  :מלומהשיעור הפריחה בתילי אבוקדו מזן 

החל מראשית ספטמבר ועד  GA3הפריחה בן האב באון מלא, כלומר, כל השתילים שטופלו עם ריסוס 

(. מניעת הפריחה בשתילים שתחילת הטיפול בהן היה מאוחר יותר 34ראשית פברואר לא פרחו )איור 

רלין. כלומר, תחילת ריסוס מאוחר יותר ( היה חלקי בלבד  ובאופן התלוי בריכוז הג'יב2017)נובמבר 

 80% -ח"מ ו 50בריכוז  GA3מהשתילים שרוססו עם  60% -הביא שדיכוי מוחלט של הפריחה רק ב

 (. 34ח"מ )איור  100בריכוז  GA3מהשתילים שרוססו עם 

מניעת התמיינות לפריחה בשתילי האס עיכבו בצורה מאוד : 2018באביב  מהלך נשירת עלים בוגרים

טת את נשירת העלים הבוגרים החלה באופן טבעי בשתילי אבוקדו. מהלך הנשירה בשתילי ביקורת בול

מהעלים הבוגרים  50%בדרך כלל מאוד דרמטית בשתילים צעירים ובאמצע מרס נרשמה נשירה של 

(. בשתילים בהן עוכבה ההתמיינות לפריחה לעומת זאת לא נרשמה נשירה 35בשתילי ביקורת )איור 

 (.35ת של עלים בוגרים )איור משמעותי

עיכוב ההתמיינות לפריחה המריצה את קצב התעבות הגזע של : 2018מהלך התעבות הגזע באביב 

 (.36שתילי אבוקדו מזן האס )איור 

  :מסקנות
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פשרו פריחה מלאה הן בשתילים מהזן האס והם א 2017/2018טמפרטורה בסתיו חורף תנאי ה .א

 בשתילים מהזן מלומה.

באופן מוחלט את הפריחה בזן האס וגם בזן מלומה ע" ריסוס פעם בחודש מראשית  ניתן לעכב .ב

 ח"מ. 100ח"מ והן בריכוז  50ספטמבר ועד ראשית חודש פברואר הן בריכוז 

 -מאוחר יותר הביאו למניעה חלקית של הפריחה באופן התלוי בריכוז ה GA3תחילת ריסוסי  .ג

GA3 . ח"מ היה יעיל יותר מאשר תחילת ריסוס  100תחילת הריסוס בתקופה מאוחרת בריכוז

 ח"מ. 50בריכוז  GA3מאוחר עם 

מניעת התמיינות לפריחה על ידי ג'יברלין עיכבה בצורה בולטת את נשירת העלים הבוגרים ובכך  .ד

  גם מיתן את קצב חילוף העלים החל בדרך כלל באביב.

בהן עוכב תהליך ההתמיינות לפריחה מואץ באופן משמעותי לעומת  קצב התעבות הגזע בשתילים .ה

 שתילי הביקורת שפרחו באון מלא.

פרמטר שלא נמדד במהלך הניסוי הנוכחי את קצב הצימוח החדש אבל ניתן להעיד ששתילים  .ו

שלא פרחו עקב מניעת ההתמיינות לפריחה התחילו את גל הלבלוב הצעיר מוקדם יותר מאשר 

שפרחו באופן מלא. ייתכן ועובדה זו תוסיף לתרומת ההתפתחות של השתיל  שתילי הביקורת

 בהמשך לאחר נטיעתו.

ניתן להסיק שמניעת התמיינות לפריחה בשתילים צעירים תרמה בצורה בולטת להתפתחותם  .ז

כנראה על ידי הפניית האנרגיה המושקעת בדרך כלל בתהליך ההתמיינות והפריחה עצמה 

ל השתיל. לפיכך אנו רואים יתרון גדול בהפעלת הפרוטוקול הן להתפתחות הווגטטיבית ש

 במשתלה והן בשלבים הראשונים של התפתחות השתיל במטע.

וא חיסכון בעבודה הכרוכה בהורדת יתרון נוסף ליישום פרוטוקול למניעת התמיינות לפריחה ה .ח

  החנטים בעבודה ידנית בשנים בהן הפרי נחשב לעורלה.

הנוכחי נראה לנו שניתן באופן יעיל לעכב התמיינות לפריחה בשתילי  על פי תוצאות הניסוי .ט

 0.05%בריכוז  90-ח"מ בתוספת שטח 50בריכוז  GA3אבוקדו מזן האס ומלומה על ידי ריסוס 

 לפברואר. 1לספטמבר לבין  1בין 

 רצוי בהמשך המחקר לבוק את הפרוטוקול גם בזנים אחרים. .י

 

  הבעת תודה:

לב לברכה ועמוס אור שביצעו את הריסוסים בהקפדה במשתלת שלהם בכפר  אני מבקש להודות מקרב

 חיים.
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