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תקציר מנהלים
בשנים האחרונות התגלו במשתלות גפן במקומות שונים בארץ בעיות בייצור שתילים .נצפו שתי
תופעות :היו ייחורים שלא לבלבו ולא השתרשו כלל ולאחר זמן הם נרקבו והיו ייחורים
שהתחילו ללבלב אבל זמן קצר לאחר מכן הלבלוב כמש והשתילים מתו בסופו של דבר.
הגורם/גורמים לכשל בייצור שתילי הגפן לא היה ידוע .בשל החשיבות של ענפי גפן היין וגפן
המאכל בחקלאות ישראל ובכלל ,הוחלט להקים מיזם ארצי שנקרא "חוס"ן משתלות גפן".
היעד העיקרי של המיזם ,כפי שהוגדר על ידי וועדת ההיגוי היה "לפתח ממשק שיאפשר לייצר
במשתלות שתילי גפן חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים" .המיזם החל לפעול בעונת .2015/16
דו"ח זה מסכם את המחקרים שבוצעו בשנת המיזם השנייה.
בשלב ראשון נחקרו הגורמים לכשל ייצור השתילים .למיטב הבנתינו הכשל נבע מאיסוף חומר
הריבוי (ובמיוחד זה המשמש לייצור כנות) מחוות גפני האם במועדים לא מיטביים ומגורמים
הקשורים לטיפול בחומר הריבוי במשתלות .מצאנו שאיסוף מוקדם מידי של חומר הריבוי (כפי
שקרה ,כנראה ,בחלק מהמקרים בעונת  )2017או איסוף מאוחר מידי של חומר הריבוי (כפי
שקרה ,כנראה ,בחלק מהמקרים בעונות  2015 ,2014ו –  )2016פוגע בפוטנציאל ההשתרשות של
הכנות .פוטנציאל השתרשות נמוך של הכנות עלול לגרום לבעיות בהתפתחות הייחורים ובהמשך,
לניוונם ולרקבונם .אחרי קבלת חומר הריבוי מחוות גפני האם מקובל ,בחלק מהמשתלות,
להכניסו לקירור עד לשלב ההכמנה והנעיצה .מצאנו שפוטנציאל ההשתרשות של חומר ריבוי
שהושהה בקירור במשך זמן ארוך מידי – נפגע .מצאנו גם שמשך זמן ההשהיה המיטבי בקירור
משתנה ,והוא תלוי במצב הפיזיולוגי של גפני האם בעת איסוף חומר הריבוי .אחרי הנעיצה של
הייחורים במשתלה הם חשופים לתנאי הסביבה המקומיים; התרחשות של תנאי שרב מיד לאחר
הנעיצה גורמת לכמישה של הלבלוב ושל הפקעים המתעוררים ובהמשך ,לתמותה של השתיל
כולו (כפי שקרה ,כנראה ,בחלק מהמקרים בעונת .)2014
בשנת המיזם השנייה פיתחנו אמצעים שיישומם יאפשר ,לדעתנו ,לייצר במשתלות שתילי גפן
חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים .במסגרת המיזם פיתחנו מודל אמפירי ,מבוסס טמפרטורה,
לחיזוי המועדים המיטביים ,והאפשריים ,לאיסוף חומר הריבוי מחוות גפני האם .נתוני הקלט
של המודל הם הטמפרטורה היומית השעתית .שימוש במודל עם נתוני טמפרטורה חזויים יסייע
לאנשי חוות גפני האם לקבוע את המועדים המיטביים לאיסוף חומר הריבוי .שימוש במודל עם
נתוני טמפרטורה מדודים יאפשר לשתלנים לאמוד את פוטנציאל ההשתרשות של חומר הריבוי
שהם קיבלו .במקרים שנראה פוטנציאל ההשתרשות יהיה נמוך ,השתלנים ידעו שהם צריכים
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להכין שתילים עודפים כדי שיוכלו לעמוד בהזמנות .המודל גם יאפשר לשתלנים לקבוע את משך
הזמן שניתן להשהות את חומר הריבוי בקירור עד להרכבה ולהכמנה .בנוסף לכל אלה פיתחו
חוקרי המיזם אמצעים שיאפשרו לשמר ,ואף לשפר ,את אחוזי ההצלחה הנורמטיביים
במשתלות .התברר שמתן אוקסין (חומצה אינדול-3-בוטירית;  )IBAלייחורים מורכבים
בתמיסה (ולא באבקה ,כמקובל) לפני ההכמנה ,ובנוסף  -חיתוך מחדש של בסיס הייחורים ומתן
חוזר של אוקסין לפני הנעיצה  -שיפרו מאד את איכות מערכת השורשים שהתפתחה .בניסויים
גם הצטברו עדויות שטיפול בתכשיר קנון במהלך גדילת השתילים במשתלה משפר את
התפתחותם ואת עמידותם לעקות.
כפי שצוין למעלה המיזם הוקם כדי להתמודד עם אירועים משבריים אותם עבר הענף (הכשל
בייצור השתילים) ולפתח ממשק שיאפשר למנוע את הישנותם .לא הייתה כוונה שבמסגרת
המיזם ייחקר נושא שתלנות הגפן בישראל ולא הייתה כוונה שממצאי המיזם ישפרו את איכות
ייצור השתילים .למרות זאת ,עלו מספר תובנות גם בנושא זה .למדנו שקיימים הבדלים באיכות
חומר הריבוי המסופק על ידי חוות גפני האם השונות בגלל תנאי מזג האוויר השכיחים בהם,
התלויים במיקומם הגיאוגרפי (ואולי בגלל סיבות נוספות); למדנו שהפרקטיקה המקובלת
במשתלות שונות בהקשר לחימום מצע הגידול (ואולי בגלל סיבות נוספות) משפיעה על אחוזי
ההצלחה הנורמטיביים; למדנו שהצירוף של הכנה והרוכב ,ולא רק הכנה לבדה ,משפיע על
ההצלחה ויש לזווג לכל כנה את הרוכב המתאים לה; למדנו שהמצב הפיזיולוגי של גפן האם
ממנה נאסף הרוכב ,ולא רק המצב הפיזיולוגי של גפן האם ממנה נאספת הכנה ,משפיע על סיכויי
ההצלחה.
מכל האמור למעלה אנו מסיקים שהיעד שהוצב בפני חוקרי המיזם הושג בהצלחה :הצלחנו
לפתח ממשק שיאפשר לייצר במשתלות שתילי גפן חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים .מין
הראוי להדגיש שיש לחזור ולאמת את האמצעים שפותחו ,ובכלל זה את מודל החיזוי האמפירי,
לפני שניתן יהיה להשתמש בהם באופן שגרתי בחוות גפני האם ובמשתלות המסחריות.
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פרק  .1פתיחה ,רקע וסיכום ממצאי שנת המיזם הראשונה
דני שטיינברג ודדי עזרא

המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים ,מינהל המחקר החקלאי ,ראשון לציון

 .1מבוא
בישראל ישנן מספר חוות לייצור חומר ריבוי לענף גפן היין וגפן המאכל .החווה העיקרית נמצאת ביזרעם
הממוקמת בנגב הצפוני ,אבל קיימים עוד מספר יצרנים המספקים כמויות קטנות יותר של חומר ריבוי .בניהם
החווה של יקבי רמת הגולן הנמצאת באזור בית המכס העליון ברמת הגולן והחווה של פיני שריג הממוקמת
במרחביה .כמו כן ישנן בארץ מספר משתלות המייצרות ומספקות שתילי גפן .אלה ,ממוקמות באזורים שונים
בארץ ,מזיכרון יעקוב בצפון ועד לאזור הנגב הצפוני .חלק מהמשתלות וותיקות מאד ומייצרות שתילי גפן כבר
עשרות שנים ברציפות.
בקיץ  2014התגלו במספר משתלות גפן במקומות שונים בארץ בעיות בייצור שתילים .שתי תופעות נצפו :היו
ייחורים שלא השרישו כלל ולאחר זמן נרקבו והיו ייחורים שלכאורה נקלטו והתחילו ללבלב אבל לאחר זמן מה
היה עיכוב בקצב התפתחות השורשים והעלים; גם שתילים אלה מתו בסופו של דבר .הגורם לכשל בייצור שתיל
הגפן לא היה ידוע .שנת  2015הייתה שנת שמיטה וכמות שתילי הגפן שיוצרו במשתלות הייתה קטנה לאין שיעור
מזו המיוצרת בשנים "רגילות" .למרות זאת ,בחלק מהמשתלות יוצרו כמויות כאלה ואחרות של שתילים.
התברר שהכשל בייצור השתילים חזר ,ובשנת  2015הוא היה אף חמור יותר מזה של שנת  .2014בשנה זו היו
משתלות בהן יותר מ –  90%מהייחורים שננעצו נרקבו ומתו .הגורמים לכישלון אינם ידועים .בשל החשיבות של
ענפי גפן היין והמאכל בחקלאות ישראל ובכלל ,הוחלט להקים מיזם ארצי שנקרא "חוס"ן משתלות גפן" .היעד
של מיזם חוס"ן משתלות גפן הוגדר על ידי וועדת ההיגוי כלהלן:
לפתח ממשק שיאפשר לייצר במשתלות שתילי גפן חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים
ולהגיע בכרם לאחוזי קליטה נורמטיביים
מטרות המיזם הם כלהלן:
 .1לאתר את הגורם/הגורמים הבעייתי/ים בהליך ייצור השתילים;
 .2לאפיין את הסיבות לכשל בהליך ייצור השתילים;
 .3לפתח ממשק שיאפשר לייצר שתילים חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים;
 .4לפתח ממשק שיאפשר להגיע לאחוזי קליטה נורמטיביים בכרם.
הוחלט שבשנת המיזם הראשונה המחקר יתרכז במטרות  1ו –  .2אחרי שיאותרו הגורמים המשפיעים ויובהרו
הסיבות לכשל בייצור של השתילים ניתן יהיה ,בשנת המיזם השנייה לפתח גישות להתמודד עימם.

 .2עיקרי הממצאים של שנת המיזם הראשונה
כדי להשיג את מטרות המחקר של שנת המיזם הראשונה הקמנו מערך ניסויים מורכב בו נבחנה ,בו זמנית,
ההשפעה של כל הגורמים האפשריים על חיוניות השתילים :מקור חומר הריבוי ,גיל גפני האם ,מועד איסוף
חומר הריבוי ,הכנה ,הזן ,המשתלה המרכיבה והמשתלה המגדלת .בסך הכל היו  217צירופם שונים (צירוף =
מקור חומר ריבוי  ªגיל גפני אם  ªמועד איסוף חומר ריבוי  ªכנה  ªזן  ªמשתלה מרכיבה  ªמשתלה מגדלת) .מספר
השתילים הכולל שנבחן היה .5,425
המטרה הראשונה של המחקר שבצענו בשנת המיזם הראשונה הייתה לאתר את הגורם/הגורמים הבעייתי/ים
בהליך ייצור השתילים .מערך הניסויים שבצענו בשנת המיזם הראשונה היה גדול ,מקיף ,ואפשר לבחון בו-זמנית
את ההשפעה של שבעה משתנים מסבירים שונים .מניתוח הממצאים עלה שהמשתנה המשפיע ביותר היה –
'מועד לקיחת חומר הריבוי'; ולאחריו בסדר השפעה יורד' :מקור חומר הריבוי'; 'המשתלה המרכיבה'; ה'כנה'
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וה'זן' .למשתנים 'משתלה מגדלת' ו'גיל חלקת האם ביזרעם' לא הייתה השפעה על שכיחות הייחורים
המלבלבים .חשוב לציין שהשפעות הגורמים השונים משולבות זו בזו ולא ניתן להתייחס לגורם בודד זה-או-
אחר ,כאחראי לכשל בייצור השתילים .יותר מכך ,זיהוי הגורמים כשלעצמם לא מאפשר להסביר מה הסיבה
הביולוגית לכשל בייצור השתילים .אם רוצים להתגבר על הבעיה ,יש להבין את המערכת הביולוגית ואת הסיבות
לך שהייחורים לא לבלבו ומתו.
המטרה השנייה של המחקר שבצענו בשנת המיזם הראשונה הייתה לאפיין את הסיבות לכשל בהליך ייצור
השתילים .בבדיקות שבצענו עלה שחלק מהכנות של ייחורים שלבלבו ,כמו גם חלק מהכנות של ייחורים שלא-
לבלבו ,היו מאוכלסים בפטריות מקבוצת הבוטריוספריה .לא היו הבדלים בשכיחות האיכלוס ועל סמך
הממצאים ניתן לקבוע בוודאות שפטריות מקבוצת הבוטריוספריה לא היו מעורבות בכשל של ייצור השתילים.
יותר מכך ,מניתוח הנתונים שנאספו אנו מסיקים שהכשל בייצור השתילים גם אינו נובע מהשפעות של גורמים
פתוגנים אחרים .אנו מסיקים זאת בגלל שהיו הבדלים משמעותיים בשכיחות הלבלוב של חומר ריבוי שנאסף
ממקור אחד ,אבל נשלח למשתלות מרכיבות שונות ומשתלות מגדלות שונות .אם היה גורם פתוגני בחוות גפני
אם זו-או-אחרת ,כל המשתלות המרכיבות היו מקבלות חומר ריבוי מאולח מאותה חווה ,כולן היו מייצרות
ייחורים נגועים וכל המשתלות המגדלות היו נועצות את הייחורים הנגועים בעציצונים .מכאן עולה שהיה צריך
להיות כשל בלבלוב של חומר הריבוי מהמקור הנגוע בכל המקומות .העובדה שזה לא קרה מוכיחה שהסיבה
לכשל בלבלוב לא קשורה להימצאותו של פתוגן זה –או-אחר בחומר הריבוי.
מניתוח נתוני בריאות הכנות והרוכבים עלה שהגורם לאי-הלבלוב של הייחורים קשור בבעיה הנמצאת בכנות
ולא ברוכבים .יותר מכך ,התברר שחוסר הלבלוב נבע מהעובדה שלא התפתחה בכנות מערכת שורשים ולא בגלל
שהכנות נרקבו .מכאן עולה שריקבון הכנות היה תוצאה של אי התפתחות מערכת השורשים ,ולא ההפך.
ממצאים אלה מצביעים על האפשרות שהסיבה לכשל בייצור השתילים נובע מסיבות פיזיולוגיות שמנעו את
ההשתרשות של הכנות .ממצא זה חשוב מפני שהוא מצביע על הגורם לכשל בייצור השתילים ,ולא רק מתאר את
התוצאה.
המטרה השלישית של הניסויים שבצענו בשנת המיזם הראשונה הייתה לבחון באם שתילים שהתפתחו באופן
תקין במשתלה נקלטו וגדלו באופן תקין בכרם לאחר נטיעתם .כדי לבחון זאת "נטענו" את השתילים
שהתפתחותם הייתה תקינה במשתלה שהקמנו במרכז וולקני בעציצים גדולים וגדלנו אותם בתנאים המדמים
גידול בכרם מסחרי במשך  3חודשים .אף לא אחד מהשתילים מת וההתפתחות של כולם הייתה תקינה .מכאן
עולה שבאם מיוצרים שתילים תקינים במשתלה ,לא אמורה להיות בעיה לגדלם כיאות בהמשך ,בכרם.

 .3תובנות שעלו מניתוח ממצאי הניסויים שבוצעו בשנת המיזם הראשונה
בהסתמך על ממצאי הניסויים שבצענו בשנת המיזם הראשונה פיתחנו מודל קונספטואלי של המערכת הביולוגית
הנוכחית .מודלים קונספטואליים הם כלים המאפשרים להסביר בצורה פשוטה תהליכים מורכבים .מודלים
קונספטואליים מבוססים על ממצאי ניסויים אבל לא ניתן להשתמש בהם לחיזוי או לקבלת החלטות .המודלים
מתארים היפותזות עבודה והם משמשים ככלי להכוונת המחקר בעתיד.
החלק הראשון של המודל הקונספטואלי מתייחס לתהליכים המתרחשים בחוות שתילי האם .המצב הפיזיולוגי
של גפני האם במועד איסוף חומר הריבוי משפיע על פוטנציאל ההשתרשות של הכנות שייוצרו מחומר ריבוי זה.
הגורם העיקרי המשפיע על המצב הפיזיולוגי של גפני האם (בהקשר זה) הוא הכמות המצטברת של שעות הקור
אליהן הן נחשפו במהלך החורף; ככל שנצברו יותר שעות קור כך יגדל פוטנציאל ההשתרשות של כנות שיוכנו
משריגים שנלקחו מגפני האם .עם בוא האביב הטמפרטורות עולות .עליית הטמפרטורה מעודדת תהליכי
התעוררות של פקעי גפני האם וככל שנצברו יותר שעות חום (באביב) כך יקטן פוטנציאל ההשתרשות של כנות
שיוכנו משריגים שנלקחו מגפני האם .ממועד מסוים ישנם ,אם-כן ,שני ווקטורים דינמיים המשתנים במקביל:
מצד אחד – ממשיכים להצטבר שעות קור המשפרות את פוטנציאל ההשתרשות ומהצד השני מתחילים להצטבר
שעות חום הפוגעות בפוטנציאל ההשתרשות .תיאור גראפי של השתנות פוטנציאל ההשתרשות של הכנות לאורך
זמן מתואר באיור מספר 1א' :במהלך החורף יש עליה הדרגתית בפוטנציאל ההשתרשות ובהמשך ,עם ההתחלה
בעליית הטמפרטורות והצבירה של שעות חום ,המגמה מתהפכת ויש ירידה בפוטנציאל ההשתרשות .מכאן עולה
שקיים מועד בו פוטנציאל ההשתרשות של כנות שיוכנו משריגים שיילקחו משתילי האם הוא המיטבי .מאחר
וקיימים הבדלים בטמפרטורות החורף והאביב בין אתרים שונים בארץ ובין שנים שונות ,לא ניתן לקבוע מראש
את המועד הכרונולוגי המיטבי לאיסוף חומר ריבוי לייצור כנות .יותר מכך ,מאחר וקיימת שונות בתגובה של
זני גפן שונים שמהם מייצרים כנות לטמפרטורה (והראיה  -יש זנים בכירים יותר וזנים אפילים יותר) המועד
המיטבי לאיסוף חומר ריבוי לייצור כנות משתנה לא רק בין אזורים ושנים אלא גם בין זני הגפן המשמשים
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לייצור כנות .בגלל תנאי הסביבה הייחודיים לאזורינו מתחילים בדרך כלל לאסוף חומר ריבוי בארץ באמצע-
סוף חודש ינואר ,נעשה מאמץ לאסוף את מרבית חומר הריבוי במהלך חודש פברואר וברוב המקרים משתדלים
לא לאסוף חומר ריבו י בחודש מרץ ומאוחר מכך .לעיתים ,כפי שיפורט בהמשך ,מאמצים אלה לא מתקיימים
וחומר ריבוי נאסף מאוחר.
החלק השני של המודל הקונספטואלי מתייחס לתהליכים המתרחשים במשתלות בהם מייצרים את השתילים.
המשתלות מקבלות את חומר הריבוי מחוות שתילי האם .כפי שהוסבר למעלה פוטנציאל ההשתרשות של הכנות
נקבע על פי המצב הפיסיולוגי של גפני האם בזמן איסוף הכנות .באם הטיפול בחומר הריבוי במשתלה הוא
מיטבי ,פוטנציאל ההשתרשות של הכנות ימומש במלואו .אבל ,אם מסיבה זו-או-אחרת הטיפול בחומר הריבוי
אינו מיטבי ,פוטנציאל ההשתרשות לא ימומש ושכיחות הכנות שישתרשו בפועל תהיה נמוכה מהפוטנציאל.
באופן תיאורטי ,עשויים להיות מצבים בהם פוטנציאל ההשתרשות של הכנות במועד האיסוף הוא מיטבי אבל
בגלל טיפול לא מתאים במשתלה שכיחות הייחורים המלבלבים תהיה נמוכה מאד .הגורמים המשפיעים על
מימוש פוטנציאל ההשתרשות הם דרך הטיפול בחומר הריבוי במשתלה ,הזמן העובר ממועד איסוף הכנות בחוות
שתילי האם ועד למועד הנעיצה של השתילים במשתלה ,תנאי הסביבה אליהם נחשפים הייחורים אחרי הנעיצה
וממשק הגידול במשתלה  .ככל שמשך הזמן שעובר מאיסוף חומר הריבוי ועד לנעיצה ארוך יותר ,כך נפגע
פוטנציאל ההשתרשות של הכנות .ככל שהטמפרטורה אחרי הנעיצה גבוהה יותר ,כך עולה פוטנציאל
ההשתרשות של הכנות (איור מספר 1ב').

איור מספר  .1מודל קונספטואלי המתאר את הגורמים המשפיעים על השרשרות כנות גפן ( .א) .הגורמים המשפיעים על
פוטנציאל ההשתרשות של הכנות בחוות של גפני האם וגרף המבטא את השתנות הפוטנציאל לאורך זמן כתלות במועד
האיסוף של הכנות( .ב) .הגורמים המשפיעים על מימוש פוטנציאל ההשתרשות במשתלות וגרף המבטא את השתנות
ההשתרשות לאורך זמן כתלות בפרק הזמן שעבר ממועד איסוף הכנות למועד נעיצת הייחורים.

מהאמור למעלה עולה שהכשל בייצור השתילים שהיה בשנים  2014-2016נבע משימוש בחומר ריבוי (כנות)
שפוטנציאל ההשתרשות שלו היה נמוך מלכתחילה ובגלל שלא כל פוטנציאל ההשתרשות של הכנות מומש בפועל
במשתלות .בדיקה שבצענו העלתה שבשנת  2014נלקח חומר ריבוי מחוות יזרעם באיחור בגלל חשד לזיהוי של
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ווירוסים בשתילי האם .שנת  2015הייתה שנת שמיטה והייצור במשתלות היה מוגבל ,אבל בכל מקרה ,חומר
הריבוי נלקח מחוות יזרעם באיחור (חודש מרץ) בגלל חשד לאיכלוסו בפטריות מקבוצת הבוטריוספריה .בשנת
( 2016שנת המיזם הראשונה) אחוזי ההצלחה בייצור שתילים מחומר ריבוי שנלקח בחודשים ינואר ופברואר היו
נורמטיביים ,אבל ההצלחה בייצור שתילים מחומר ריבוי שנלקח בסוף חודש פברואר ומאוחר יותר הייתה נמוכה
מאד .המידע המתאר מה שהתרחש בשנים האחרונות בפועל ,חלקי ולא מבוסס די הצורך ,אבל הוא תומך
במסקנות שתוארו למעלה ושהוצגו במודל הקונספטואלי ובתרחישים השונים.

 .4גישות אפשריות לייצור שתילים חיוניים באחוזים נורמטיביים
ממצאי שנת המיזם הראשונה הצביעו על חמש גישות אפשריות בהן ניתן להשתמש כדי להתגבר על הכשל בייצור
שתילי גפן בישראל .היישום של שתי הגישות הראשונות מחייב ביצוע של מחקרים בסיסיים ויישומיים ופיתוח
של ידע .באם המחקרים יצליחו ,ניתן יהיה ליישם את הממצאים בקלות יחסית ללא צורך בהשקעות כספיות
משמעותיות .רכיב פיתוח הידע בגישה השלישית והרביעית שולי אבל היישום שלהן מחייב השקעה כספית
ניכרת .הגישה החמישית תלויה אישור של גורמים מקצועיים רלוונטיים – השירותים להגנת הצומח .בשורות
הבאות נסביר את הרציונל העומד בבסיס חמש הגישות.
הגישה הראשונה מתמקדת באופטימיזציה של מועד האיסוף של חומר הריבוי (הכנות) מחוות גפני האם .מאחר
ואנחנו מניחים שפוטנציאל ההשתרשות של הכנות נקבע על פי המצב הפיזיולוגי של גפני האם ,ניתן לקבוע את
המ ועד המיטבי בשיטה אמפירית או בשיטה פיזיולוגית .על פי הגישה האמפירית ,יפותח מודל דינאמי תלוי
טמפרטורה (שעקרונותיו דומים למודל הקונספטואלי המתואר באיור מספר 1א) .המודל יאפשר לחזות את
פוטנציאל ההשתרשות של הכנות בכל שנה בנפרד ,עבור כל חוות גפני אם בנפרד ועבור כל זן של כנה בנפרד .ניתן
גם לקבוע את המועד המיטבי לאיסוף חומר הריבוי בגישה פיסיולוגית שלפיה יקבע המצב הפיזיולוגי של גפני
האם באמצעות דגימת חומר צמחי שיבחן בשיטות כימיות מתאימות (תבחן תכולת חומרי התשמורת והמצב
ההורמונלי של הרקמה) .שילוב הגישה האמפירית והגישה הפיזיולוגית יאפשר לאנשי חוות גפני האם ולשתלנים
לחזות באמינות גבוהה וביעילות את המועד המיטבי לאיסוף חומר הריבוי.
את הגישה השנייה ניתן ליישם במשתלות והיא מבוססת על ההנחה שניתן לשפר את פוטנציאל ההשתרשות של
חומר הריבוי אחרי שנאסף מחוות גפני האם .ניתן יהיה לעשות זאת על ידי שימוש בהורמונים צמחיים חדשים,
או בתערובת של הורמונים צמחיים ,שישפרו את פוטנציאל ההשתרשות של הכנות ,מעבר למה שהיה במועד
לקיחתו מגפני האם.
הגישה השלישית מתמקדת בצמצום פרק הזמן העובר ממועד איסוף חומר הריבוי בחוות גפני האם ועד למועד
נעיצתו בעצי צונים במשתלות .הגורם העיקרי המשפיע על פרק זמן זה הוא הטמפרטורה .בעיקרון יש לאסוף את
חומר הריבוי במהלך חודשי החורף המוקדמים (בסביבות ינואר-פברואר) כי איסוף מאוחר יותר יפגע בפוטנציאל
ההשתרשות של הכנות (איור מספר 1ב) .לאחר ייוצר הייחורים יש לנעוץ אותם מוקדם ככל האפשר .מאחר
שמועד הנעיצה מותנה בקיומן של טמפרטורות גבוהות (החיוניות להתפתחות השתילים) ובגלל שבמרבית
המשתלות אין אמצעי חימום ,נהוג להשהות את הנעיצה ככל האפשר  -עד לאמצע חודש מאי ומאוחר מכך.
ההשהיה פוגעת ,כנראה ,בפוטנציאל ההשתרשות .הכנסת אמצעי חימום במשתלות תאפשר לצמצם את פרק
הזמן שעובר ממועד איסוף חומר הריבוי בחוות גפני האם ועד למועד נעיצת הייחורים ובכך לשפר את שכיחות
ההצלחה בייצור שתילים חיוניים.
הגישה הרביעית מתמקדת במקום גידול גפני האם .באם חוות גפני האם ימוקמו באזורי הארץ בהם
הטמפרטורות בחורף נמוכות והטמפרטורות באביב מתונות (כמו למשל ,בצפון רמת הגולן) ניתן להניח
שפוטנציאל ההשתרשות של חומר הריבוי ישתפר .ניתן לאתר את המקומות המועדפים בקלות .אבל המשמעות
היא שיש להעתיק את המיקום של החוות הנוכחיות ממקומן .כמובן שההשקעה הכספית הכרוכה בכך גדולה
והכדאיות הפיננסית אינה ברורה וצריכה להיבדק לעומק.
הגישה החמישית היא לאפשר לשתלנים לייבא חומר ריבוי ממדינות אחרות במקום להשתמש בחומר המקומי.
ניתן לייבא חומר ריבוי ממקומות בהם הטמפרטורות בחורף נמוכות ופוטנציאל ההשרשה של הייחורים גבוה.
כידוע לעוסקים בענף  -זה כבר נעשה בעבר .אין זה בסמכות כותבי דו"ח זה להמליץ על גישה זו אבל כמומחים
בתחום של מחלות צמחים אנחנו מודעים לסכנות הכרוכות בכך ולאיומים האפשריים על ענף הגפן ,יין ומאכל.
בשל כך חשוב שכל הגורמים המעורבים ישקלו את הנושא בזהירות הראויה תוך התייחסות לכל ההיבטים
(החיוביים והשליליים) האפשריים.
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מאחר ותחום ההתמחות של מחברי דו"ח זה הוא ביולוגי ולא פיננסי ,אנחנו יכולים לנסות ולקדם את שתי
הגישות הראשונות ומשאירים את ההחלטה באם לקדם וליישם את הגישות האחרות לגורמים הרלוונטיים
בענף.

 .5תוכנית העבודה בשנת המיזם השנייה
בהסתמך על האמור לעיל הוחלט שבשנת המיזם השנייה נעסוק ,במקביל ,בשני כיוונים .הראשון ,פיתוח גישות
להגדרת מועד איסוף הכנות בו פוטנציאל ההשתרשות שלהן הוא המירבי .יישמנו גישה אמפירית שכללה פיתוח
מודל חיזוי מבוסס טמפרטורה לקביעת פוטנציאל ההשתרשות של הכנות (פרק מספר  2של דו"ח זה) וגישה
פיזיולוגית ,בו בחנו את השינויים בפוטנציאל הלבלוב וההשתרשות ואת ההצלחה של ייצור השתילים (פרק
מספר  .) 3הכיוון השני התמקד בניסיון להגדיל את פוטנציאל ההשתרשות של הכנות במשתלות המייצרות את
השתילים ,או לפחות לשמור על הפוטנציאל הקיים .בהקשר זה בחנו את ההשפעה של השהיית חומר הריבוי
במקרר לפני ההרכבה על מימוש פוטנציאל ההשתרשות של הכנות (פרק מספר  ;)2את ההשפעה של אמצעים
הורמונליים ואמצעים אחרים להגברת ההשתרשות (פרק מספר  )4וגם גישה ממשקית לטיפול בשתילים בזמן
גדילתם במשתלה (פרק מספר .)5
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פרק  .2פיתוח ממשק שיאפשר לייצר שתילי גפן באחוזי
הצלחה נורמטיביים באמצעות גישה אמפירית
דני שטיינברג ,מנחם בורנשטיין ודדי עזרא

המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים ,מינהל המחקר החקלאי ,ראשון לציון

 .1תקציר
היפותזת העבודה שהעלינו בעקבות ניתוח הממצאים של שנת המיזם הראשונה הייתה שהכשל בייצור השתילים
קשור למצב הפיזיולוגי של גפני האם מהם נאסף חומר הריבוי ובטיפול לא מיטבי בחומר הריבוי במשתלה .המטרה
העיקרית של הניסויים שבצענו בשנת המיזם השנייה הייתה להשתמש במידע שצברנו בשנת המיזם הראשונה כדי
לפתח ממשק שיאפשר לייצר במשתלות הגפן שתילים באחוזי הצלחה נורמטיביים .זאת ,על ידי קביעת המועד
המיטבי לאיסוף חומר הריבוי מחוות גפני האם והגדרה של דרך הטיפול הנכונה בחומר הריבוי במשתלות .מאחר
והמועד המיטבי לאיסוף הכנות מושפע מהטמפרטורות אליהן נחשפו גפני האם בסתיו ,בחורף ובאביב ,ומפני
שהטמפרטורות משתנות משנה לשנה ומאזור לאזור ,לא ניתן להגדיר באופן גורף וקבוע תאריך ,או טווח של
תאריכים ,המיטביים לאיסוף הכנות .המועד וטווח הזמן המיטביים לאיסוף הכנות משתנים משנה לשנה ומאזור
לאיזור .במסגרת המחקר פיתחנו מודל חיזוי אמפירי ,מבוסס טמפרטורה לקביעת המועד המיטבי לאיסוף הכנות
מחוות גפני האם .בהקשר זה ,קהל היעד של המודל הוא אנשי חוות גפני האם .בנוסף ,מצאנו שהשהיה של כנות
שנאספו מחוות גפני האם במקרר לפרק זמן מסוים משפיעה על פוטנציאל ההשתרשות .ההשהיה במקרר עשויה
לפרקי זמן מסוימים לשפר את ההשתרשות אבל השהייה במקרר לפרקי זמן ארוכים מידי עלולה לגרוע .מודל החיזוי
האמפירי שפותח יכול גם לשמש את המשתלות בקביעת מועד ההוצאה של חומר הריבוי מהקירור .בהקשר זה קהל
היעד של המודל הוא השתלנים.

 .2מבוא
מניתוח הבדיקות ,הניסויים והתצפיות שבצענו בשנת המיזם הראשונה הסקנו שהגורם לכשל בייצור השתילים
שהיה בשנים האחרונות קשור בבעיה הנמצאת בכנות ולא ברוכבים .התברר שחוסר הלבלוב נבע מהעובדה שלא
התפתחה בכנות מערכת שורשים ולא בגלל שהכנות נרקבו .היפותזת העבודה שהעלינו בעקבות ניתוח הממצאים
הייתה שהכשל בייצור השתילים נבע משתי סיבות עיקריות ,המשלימות זו-את-זו .הסיבה הראשונה קשורה
למצב הפיזיולוגי של גפני האם מהם נאסף חומר הריבוי .כשחומר הריבוי נאסף מוקדם מידי ,לפני שגפני האם
נכנסו לתרדמה כי הן עדיין לא צברו מספיק שעות קור ,או מאוחר מידי ,אחרי שגפני האם נחשפו לטמפרטורות
גבוהות שגרמו ליציאתן מהתרדמה ,פוטנציאל ההשתרשות של הכנות נמוך .בהקשר זה יש לשאוף לאסוף את
חומר הריבוי במועד בו גפני האם נמצאות בתרדמה ,במצב הפיזיולוגי המיטבי.
באם הטיפול בחומר הריבוי במשתלה הוא מיטבי ,פוטנציאל ההשתרשות של הכנות ימומש במלואו .אבל ,אם
מסיבה זו-או-אחרת הטיפול בחומר הריבוי אינו מיטבי ,פוטנציאל ההשתרשות לא ימומש ושכיחות הכנות
שישתרשו בפועל תהיה נמוכה מהפוטנציאל .הגורמים המשפיעים על מימוש פוטנציאל ההשתרשות הם דרך
הטיפול בחומר הריבוי במשתלה ,הזמן העובר ממועד איסוף הכנות בחוות שתילי האם ועד למועד הנעיצה של
השתילים במשתלה ,תנאי הסביבה אליהם נחשפים הייחורים אחרי הנעיצה וממשק הגידול במשתלה .ככל
שמשך הזמן שעובר מאיסוף חומר הריבוי ועד לנעיצה ארוך יותר ,כך נפגע פוטנציאל ההשתרשות של הכנות.
ככל שהטמפרטורה אחרי הנעיצה גבוהה יותר ,כך עולה פוטנציאל ההשתרשות של הכנות.
המטרה העיקרית של הניסויים שבצענו בשנת המיזם השנייה הייתה להשתמש במידע שצברנו בשנת המיזם
הראשונה כדי לפתח ממשק שיאפשר לייצר במשתלות הגפן שתילים באחוזי הצלחה נורמטיביים .זאת ,על ידי
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קביעת המועד המיטבי לאיסוף חומר הריבוי מחוות גפני האם והגדרה של דרך הטיפול הנכונה בחומר הריבוי
במשתלות .המטרות הספציפיות היו:
א מאחר והניסויים בוצעו במערכת מודל ולא בשיטות המקובלות במשתלות מסחריות ,חשוב היה לבחון את
התקפות של המערכת הניסויית בה השתמשנו:
א .1ההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים אמיריים ופקעים מעוורים בייחורים על השתרשות
הכנות וההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים מעוורים על הלבלוב.
א .2ההשפעה של מצע פרלייט (בו השתמשנו בניסויים) על ההשתרשות ועל הלבלוב.
ב .כימות השפעות מועד האיסוף ,הכנה ומיקום חוות גפני האם על פוטנציאל ההשתרשות.
ג .פיתוח מודל חיזוי אמפירי ,מבוסס טמפרטורה ,לקביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות מחוות גפני האם.
ד .כימות ההשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות בקירור על פוטנציאל ההשתרשות.
.

 .3תיאור הניסויים שבוצעו
 3.1תיאור המערכת הניסויית בה השתמשנו ובחינת תקפותה
 .3.1.1תיאור המערכת הניסויית

בניסויים שבוצעו על ידנו הוכנו ייחורים שכללו שני פקעים :פקע עליון שנשאר חיוני ופקע תחתון באמצעות
מזמרה ועוור .הצד התחתון של הייחורים נטבל בהורמון השרשה ( )Hormoril T3ולאחר מכן הייחורים ננעצו
במגשי חישתיל שמולאו בפרלייט .המגשים הונחו בחדר גידול מבוקר בו שררה טמפרטורה קבועה ( 24-26מעלות
צלזיוס) והופעל ברציפות מכשיר אדים לשמירה על לחות גבוהה (איור מספר 1א' ו – ב') .החדר הואר מידי יממה
למשך  12שעות והמגשים הושקו מידי  3-4ימים על פי הצורך.
במהלך גידול השתילים בחדר הגידול הוערכה מידת הצימוח שלהם מידי שבוע .בכל מועד הערכה נסרק כל אחד
מהשתילים ויזואלית ומידת הצימוח שלו הוערכה תוך שימוש בסולם בן  4דרגות .הסולם היה כלהלן :דרגה א'
 צימוח תקין; דרגה ב'  -צימוח מעוכב; דרגה ג' – הייחור לבלב אבל לאחר מכן הצימוח התייבש; דרגה ד' –הייחור לא לבלב כלל (איור מספר 2א') .עבור מועד הערכה ,עבור כל צירוף ,חושבה שכיחות הצמחים שהיו בכל
אחת מארבע הדרגות ,באחוזים .לאחר חמישה שבועות של גידול הניסוי הסתיים .בבדיקות מוקדמות מצאנו
שזהו המועד המיטבי לסיום הניסויים .התברר שאחרי מועד זה לא נוספו עוד ייחורים שלבלבו או שהשתרשו.
בנוסף ,הוצאנו את השתילים מהמצע בו גדלו ובחנו את מערכת השורשים שלהם .עבור כל שתיל דרגנו את מידת
ההשתרשות על פי סולם בן  3דרגות (איור מספר 2ב') .לאחר מכן ,חתכנו באמצעות מזמרה את הכנות (כסמ'
אחד מתחת להרכבה) ודרגנו את בריאותן באמצעות סולם בן  3דרגות (איור מספר 2ג') .עבור כל ייחור או שתיל
נרשם מה היה מצב ההתפתחות של העלווה ,מידת השתרשותו והמצב הבריאותי של הכנה שלו .הנתונים שימשו
לחישוב שכיחות השתילים בכל דרגה של בריאות הכנה ובכל דרגה של עוצמת ההשתרשות .החישובים בוצעו
בנפרד עבור הייחורים שלבלבו ועבור הייחורים שלא לבלבו.
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איור מספר  .1המערכת הניסויית והניסויים שבוצעו לבחינת תקפותה( .א ו  -ב) .החלק התחתון של ייחורי הכנות (שכללו
פקע מעוור) נטבלו בהורמון השתרשות ( ) Hormoril T3ולאחר מכן ננעצו במגשי חישתיל שמולאו בפרלייט .המגשים הונחו
בחדר מבוקר טמפרטורה בלחות גבוהה( .ג) .המערך הניסוי לבחינת החשיבות של הימצאות פקע אמירי ופקע מעוור תחתון
על הלבלוב ועל ההשתרשות של הכנות :בניסויים נכללו ארבע טיפולים המופיעים בתמונה( .ד) .המערך הניסויי לבחינת
ההשפעה של מצע הפרלייט על ההשתרשות והלבלוב :ייחורים דו—פרקיים ננעצו בפרלייט ובכבול ונבחנה ההתפתחות של
השתילים.

13

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

איור מספר  .2הסולמות ששימשו להערכת הלבלוב וההתפתחות של השתילים בהערכות הנגיעות שבצענו( .א) .סולם
להערכת מידת הלבלוב של השתילים :א .הייחור לא לבלב כלל; ב .הייחור לבלב ולאחר מכן התייבש; ג .הייחור לבלב אך
הצימוח של השתיל היה מעוכב; ד .הייחור לבלב והצימוח של השתיל היה תקין( .ב) .סולם להערכת מידת ההשתרשות של
השתילים :א .מערכת שורשים תקינה; ב .מערכת שורשים מעוכבת; ג .ייחור ללא מערכת שורשים כלל( .ג) .סולם להערכת
בריאות הכנות :א .כנה בריאה; ב .כנה פגועה באופן חלקי; ג .כנה פגועה.

 .3.1.2ההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים אמיריים ופקעים מעוורים בייחורים על השתרשות
הכנות וההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים מעוורים על הלבלוב

ההשפעה של הימצאות ,או אי המצאות ,פקעים אמיריים חיוניים ופקעים מעוורים בייחורים על ההשתרשות
של זני גפן אמריקאית (המשמשים ככנות) ועל זני גפן אירופאית (המשמשים כרוכבים) נבחנה בסדרה של ניסוים
שבצענו בתנאים מבוקרים .בסך הכל בוצעו  5ניסויים .שלושה בזני גפן אמריקאית ( Vitis berlandieri x Vitis
 )rupestriהמשמשת לייצור כנות – הזנים פולסן ,ריכטר ורוג'רי ושניים בזני גפן אירופאית ()Vitis vinifera
המשמשת לייצור רוכבים – הזנים מרלו ,קברנה ,ועוד זן מאכל לא ידוע (טבלה מספר  .)1הניסויים היו במתכונת
של ניסוי דו-גורמי כשלכל אחד מהגורמים היו שתי רמות (איור מספר 1ג') .הגורם הראשון היה הימצאות פקע
אמירי בייחור והוא כלל שתי רמות .1 :ייחורים ללא פקע אמירי;  .2ייחורים עם פקע אמירי .הגורם השני היה
הימצאות של פקע מעוור בתחתית הייחור והוא כלל שתי כמות :א .ייחורים ללא פקע מעוור תחתון; ב .ייחורים
עם פקע מעוור תחתון מכל טיפול היו ארבע חזרות שבכל אחת מהן היו  10ייחורים .הטיפול בייחורים לפני
הנעיצה היה כמצוין למעלה; הם ננעצו לתוך מצע פרלייט ושהו בחדר הגידול מבוקר הטמפרטורה במשך 5
שבועות .לאחר זמן זה הם הוצאו ונבחנו .ההשתרשות והלבלול של כל אחד מהייחורים נקבעו באמצעות
הסולמות המתוארים באיור מספר  .2הנתונים שימשו לחישוב שכיחות הייחורים המשתרשים והמלבלבים בכל
דרגה ,בכל חזרה ולאחר מכן חושב הממוצע לכל טיפול .בדו"ח זה מוצגים הערכים של הייחורים שהשתרשו
בדרגה א' ושל הייחורים שלבלבו בדרגות ג'  +ד' .לנתונים בוצע ניתוח שונות דו-כיווני ומאחר שהשפעות הגומלין
בין המשתנים הראשיים לא היו מובהקים מוצגים הניתוחים של ההשפעות העיקריות.
 .3.1.2האם מצע הפרלייט בו השתמשנו בניסויים משפיע על ההשתרשות ועל הלבלוב?

כפי שצוין למעלה במערכת הניסויית שלנו הייחורים ננעצו במצע פרלייט במגשי חישתיל .במשתלות המסחריות
משתמשים כמובן במצע גידול ולא בפרלייט והייחורים ננעצים שם בקופסיות קטנות ולא במגשי חישתיל .בכדי
לבחון באם המערכת הניסויית בה השתמשנו לא השפיע בצורה זו-או-אחרת על הלבלוב ועל ההשתרשות בצענו
שני ניסויים בהם נעצנו ייחורים (כנת פולסן מיזרעם) במקביל גם בקופסיות שמולאו בפרלייט או במצע כבול.
בכל טיפול (מצע פרלייט או מצע כבול) היו  6חזרות שבכל אחת מהן היו  10קופסיות (איור מספר 1ד') .הניסויים
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הוצבו בחממה מחוממת והייחורים הושקו באמצעות מתזים שהופעלו על ידי מחשב השקיה פעמיים ביום .לאחר
חמישה שבועות ,במקביל להוצאה של הייחורים שגדלו בחדר הגידול המבוקר במגשי פרלייט ,הוצאו הייחורים
מהקופסיות .מידת ההשתרשות והלבלוב של כל אחד מהייחורים הוערכה על פי המדדים שתוארו למעלה.
הנתונים נותחו באמצעות מבחן  – tהסתכלויות צמודות.
טבלה מספר  .1ההשפעה של הימצאות ,או אי -המצאות ,פקעים אמיריים ופקעים מעוורים בייחורים על השתרשות הכנות
וההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים מעוורים על הלבלוב של הכנות

כנה/זן

תאריך איסוף חומר הריבוי

מקור חומר הריבוי
יזרעם
יזרעם
רמת הגולן
מרכז וולקני
בקעת הירדן

22/1/2017
פולסן
5/4/2017
פולסן ,ריכטר ,רוג'רי
5/4/2017
פולסן
26/12/2016
מרלו ,קברנה
6/2/2017
זן לא ידוע
*גפן אמריקאית .זנים אלה משמשים בדרך כלל ככנות
**גפן אירופאית .זנים אלה משמשים בדרך כלל כרוכבים

חומר הריבוי הנבדק
זני *V. berlandieri x V. rupestris

זני **Vitis vinifera

 .3.2השפעות מועד האיסוף ,הכנה ומיקום חוות גפני האם על פוטנציאל ההשתרשות
חומר הריבוי נאסף מחוות גפני האם ביזרעם וברמת הגולן מידי שבועיים ,החל מ –  25בדצמבר  2016ועד 26
במרץ ( 2017רמת הגולן) או  2באפריל ( 2017יזרעם) .בסך הכל היו ,אם כן ,שמונה מועדי אסיף של חומר ריבוי
מחוות הריבוי ברמת הגולן ותשעה מועדי אסיף מחוות הריבוי ביזרעם .מרמת הגולן הובאו הכנות ריכטר ופולסן
ומיזרעם הכנות ריכטר ,פולסן ורוג'רי .חומר הריבוי נאסף בדרך כלל ביום ראשון או שני בשבוע ,הובא למרכז
וולקני בראשון לציון .למחרת החומר מוין על פי טבלה שהוכנה מראש והועבר  -עוד באותו היום -לשלוש קבוצות
מחקר :לקבוצה של דני ודדי (ממצאי הניסויי שבוצעו מפורטים בפרק זה) ,לאתי אור (כמפורט בפרק מספר )4
וליוסי ריוב (כמפורט בפרק מספר .)5
חומר הריבוי בו נעשה שימוש בניסויים המתוארים כאן הוכן כמתואר בסעיף  3.1.1למעלה .מכל מועד איסוף,
מכל מקור של חומר ריבוי (יזרעם אות רמת הגולן) ומכל כנה (פולסן ,ריכטר או רוג'רי) הוכנו  45ייחורים.
הייחורים חולקו לחמש קבוצות שבכל אחת מהן היו  8ייחורים (חזרות) שננעצו במגשי חישתיל שונים במתכונת
ניסוי של בלוקים באקראי .הייחורים הוחזקו כמתואר למעלה ולאחר חמישה שבועות הם הוצאו ,כל אחד מהם
נבחן בנפרד ונרשם מה הייתה מידת ההשתרשות והלבלוב שלו על פי הסולמות שתוארו באיור מספר  .2בחלק
מהמועדים נחתכו הכנה והרוכב של ייחורים שלבלבו ושל ייחורים שלא לבלבו ונרשם מצב הבריאות של החומר
הצמחי על פי הסולם המתואר באיור מספר  .2הנתונים שימשו לתיאור הדינמיקה של ההשתרשות ושל הלבלוב
כתלות במועד איסוף חומר הריבוי ,מיקום החווה והכנה.
 .3.3פיתוח מודל חיזוי אמפירי ,מבוסס טמפרטורה ,לקביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות מחוות
גפני האם
מודל החיזוי פותח בכמה שלבים ,כלהלן :בשלב הראשון השתמשנו בנתוני ההשתרשות של כנת רוג'רי שנאספה
מיזרעם לאפיון הדינאמיקה של השינויים בהשתרשות הכנות כתלות במועד איסוף חומר הריבוי מגפני האם.
בשלב השני של פיתוח המודל האמפירי השתמשנו בנתוני הטמפרטורה שמדדנו בחוות יזרעם לאפיון מועדי
ההתחלה והסיום של התקופות השונות עבור הכנה רוג'רי מיזרעם .בשלב השלישי של פיתוח המודל האמפירי
בחנו אותו בצורה איכותית ,ויזואלית .עשינו זאת על ידי בחינת התקפות של המודל (שפותח עבור הכנה רוג'רי
מיזרעם) עם נתוני הכנות ריכטר ופולסן שנאספו מחוות יזרעם ועם נתוני הכנות ריכטר ופולסן שנאספו מחוות
יקבי רמת הגולן .מן המותר לציין שנתוני הכנות ריכטר ופולסן שנאספו משתי החוות לא שימשו לפיתוח המודל.
בשלב הרביעי השתמשנו במודל שפותח לסימולציה של התאמת תנאי מזג האוויר לאיסוף כנות מחוות יזרעם
ומחוות יקבי רמת הגולן .למטרה זו הפעלנו את המודל עם נתונים מטאורולוגיים שנמדדו בתחנות מטרואולוגיות
הסמוכות לחוות יזרעם (תחנה מטאורולוגית של גילת) ולחוות יקבי רמת הגולן (התחנה המטאורולוגית של שדה
התעופה בראש פינה).
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במהלך סתיו-חורף  2016/17הצבנו בחוות גפני האם ביזרעם וביקבי רמת הגולן אוגרי נתונים אלקטרוניים מדגם
 Hobboשמדדו את הטמפרטורה ואת הלחות היחסית מידי שעה .האוגרים הונחו באזור הגידול של גפני האם
מהם נלקח חומר הריבוי בו השתמשנו בניסויים .השתמשנו בממוצע הטמפרטורות של שני המכשירים .הדרך
בה פותח המודל האמפירי והמדדים בהם השתמשנו מפורטים בסעיף  4.3להלן.
 .3.4ההשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות בקירור על פוטנציאל ההשתרשות
בניסויים שתוארו בסעיף  3.2לעיל הכנות שנאספו מחוות גפני האם ננעצו בסמוך לאיסופן .כדי לבדוק באם
השהייה של הכנות במקרר משפיעה ,לחיוב או לשלילה ,על פוטנציאל ההשתרשות של חומר הריבוי הכנסנו כנות
שנאספו בתאריכים  15בינואר 12 ,בפברואר ו –  13במרץ 2017 ,לקירור לתקופה של חודש ,חודשיים או שלושה
חודשים (דגימה אחת שהתה במקרר גם ארבעה חודשים) .חומר הריבוי שהוכנס למקרר היה ייחורים חתוכים
שהכילו פקע חיוני בצד אחד ופקע מעוור בצד השני .הייחורים הוחזקו בשקיות נייר (למניעת התפתחות רטיבות
וריקבון) בטמפרטורה של  4מעלות צלזיוס .לאחר שעבר משך הזמן הדרוש ,הייחורים הוצאו ,החתך שלהם
חודש ,הם נטבלו בהורמון וננעצו במצע פרלייט בתבניות חישתיל כמתואר בסעיף  3.1.1לעיל .מכל טיפול (חוות
צמחי אם  Xכנה  Xמועד) היו  5חזרות שבכל אחת מהן היו  8ייחורים .המעקב אחר התפתחות הייחורים והמדדים
בהם השתמשנו לבחינת הלבלוב וההשתרשות היו כמתואר בסעיף  3.1.1למעלה.

 .4תוצאות
 4.1בחינת התקפות של המערכת הניסויית בה השתמשנו
 .4.1.1ההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים אמיריים ופקעים מעוורים בייחורים על השתרשות
הכנות וההשפעה של הימצאות ,או אי-המצאות ,פקעים מעוורים על הלבלוב של הכנות

ההשפעה של הימצאות ,או אי המצאות ,פקעים אמיריים חיוניים ופקעים מעוורים בייחורים על ההשתרשות
של זני גפן אמריקאית (המשמשים ככנות) ועל זני גפן אירופאית (המשמשים כרוכבים) נבחנה בסדרה של ניסוים
שבצענו בתנאים מבוקרים .שכיחות ההשתרשות של ייחורים שהוכנו ממיני הגפן האמריקאית ( V. berlandieri
 )x V. rupestriשלא היו בהם פקעים כלל ,הייתה נמוכה מאד ( .)16.6%המצאות של פקע מעוור למטה או של
פקע חיוני למעלה שיפרה במידה ניכרת את ההשתרשות של ייחורים .בייחורים בהם היו שני הפקעים גם יחד
(חיוני למעלה ומעוור למטה) שכיחות ההשתרשות הייתה הגבוהה ביותר ( .)67.5%ניתוח שונות דו-כיווני העלה
שההשפעות העיקריות של שני הגורמים שנבחנו היו מובהקות (טבלה מספר  .)2בסדרת ניסויים דומה שבוצעה
עם ייחורים שהוכנו מזני גפן אירופאית ( )Vitis viniferaנמצא ששכיחות ההשתרשות של ייחורים שלא היו בהם
פקעים כלל הייתה בינונית ( )47.5%והתרומה של נוכחות פקעים חיוניים למעלה או מעוורים למטה לא הייתה
משמעותית ( 52.5-57.5%השתרשות) .ניתוח שונות דו-כיווני העלה שההשפעות העיקריות של שני הגורמים
שנבחנו לא היו מובהקות (טבלה מספר .)2
טבלה מספר  .2ההשפעה של הימצאות ,או אי המצאות ,של פקעים אמיריים ושל פקעים מעוורים בייחורים על ההשתרשות
של ייחורי גפן ממינים שונים
Vitis vinifera
פקע אמירי פעיל
לא
כן
ממוצע
47.5
52.5
 50.0א
57.5
53.2
 56.8א
 52.5א
 54.5א

V. berlandieri x V. rupestris
פקע אמירי פעיל
לא
כן
ממוצע
9.0
24.3
 16.6ב*
44.5
67.5
 56.0א
 26.7ב
 45.9א

לא
כן
ממוצע

המצאות פקע
מעוור למטה

*ההשפעות העיקריות של ערכים הרשומים בשורות או טורים שלידם אותיות שונות ,שונים זה מזה במובהק כנקבע על פי ניתוח שונות דו-
כיווני ()P < 0.05

באותם הניסויים גם נבחן באם הימצאות ,או אי המצאות ,של פקעים מעוורים בייחורים משפיעה על הלבלוב
של הפקעים האמיריים( .כמובן שלא ניתן לבחון את הלבלוב בייחורים שאין להם פקעים אמיריים) .התברר
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שלהימצאות של פקעים מעוורים אין השפעה מובהקת על הלבלוב בשני מיני הגפן שנבחנו ובכולם שכיחות
הפקעים המלבלבים הייתה גבוהה (בין  56.5ל – .)77.0%
 .4.1.2האם מצע הפרלייט בו השתמשנו בניסויים משפיע על ההשתרשות ועל הלבלוב?

התוצאות של שני הניסויים שבצענו היו דומות והנתונים המאוחדים מופיעים באיור מספר  .3שכיחות הייחורים
המשתרשים במצע הפרלייט הייתה גבוהה במעט מההשתרשות במצע הכבול .ההבדלים היו מובהקים
סטטיסטית אך הם לא היו משמעותיים .לסוג המצע לא הייתה השפעה מובהקת על שכיחות הייחורים
המלבלבים .השכיחות של הייחורים המשתרשים והמלבלבים שגדלו במצע הכבול בחדר הגידול המבוקר הייתה
דומה (תוצאות לא מוצגות).

איור מספר  .3ההשפעה של סוג מצע הגידול על ההשתרשות (א) והלבלוב (ב) של ייחורים מהזן פולסן שגדלו בקופסיות .בכל
איור ,ערכי עמודות שלידן אותיות שונות שונים זה מזה במובהק כנקבע על פי מבחן  – tהסתכלויות צמודות.

 .4.2השפעות מועד האיסוף ,הכנה ומיקום חוות גפני האם על פוטנציאל ההשתרשות
מועד האסיף של חומר הריבוי מחוות גפני האם ביזרעם וברמת הגולן ,והכנה ,השפיעו על השתרשות הייחורים.
כעיקרון ,העקומים המתארים את הדינמיקה של שכיחות ההשתרשות לאורך זמן היו דומים .לגבי חומר הריבוי
שנאסף מיזרעם ,באיסוף המוקדם (בסוף חודש דצמבר) שכיחות הייחורים המשתרשים הייתה נמוכה;
באיסופים הבאים ,ועד לתחילת חודש פברואר הייתה עלייה מתונה בשכיחות הייחורים המשתרשים ולאחר
מכן ,ועד לתחילת-אמצע חודש מרץ הייתה עליה אקספוננציאלית בשכיחות הייחורים המשתרשים .ממועד זה
ואילך הייתה ירידה הדרגתית בהשתרשות עד למועד האיסוף האחרון בתחילת חודש אפריל .הדינאמיקה של
השתרשות חומר הריבוי שנאסף מחוות רמת הגולן הייתה דומה ,כשההבדל המרכזי בין שתי החוות היה בתחילת
העונה :חומר ריבוי שנאסף מרמת הגולן בין סוף דצמבר לתחילת פברואר השתרש בשכיחות גבוהה מאד
(בהשוואה לחומר ריבוי שנאסף מיזרעם) .נראה שלא היו הבדלים משמעותיים במועד בו ההשתרשות הייתה
מיטבית (תחילת-אמצע מרץ) בין שתי החוות ולא היו הבדלים בניהן גם במועד ,או בקצב ,הפחיתה בהשתרשות
שחלה לאחר מכן .כפי שצוין היו הבדלים בין הכנות השונות :ייחורי פולסן השתרשו מוקדם יותר ,ובשכיחות
גבוהה יותר ,מייחורי ריכטר או רוג'רי .ההבדלים בין הכנות בחומר ריבוי שנאסף משתי החוות היו דומים (איור
מספר .)4
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איור מספר  .4הדינמיקה של השינויים בשכיחות הייחורים המשתרשים כתלות במועד איסוף חומר הריבוי ,הכנה ומיקום חוות
גפני האם .חומר הריבוי נאסף מחוות יזרעם (א) או מחוות גפני האם ברמת הגולן (ב) .הסימנים באיורים מציינים את מועד
האיסוף של חומר ה ריבוי מחוות גפני האם .שכיחות הייחורים המשתרשים נקבעה לאחר חמישה שבועות בהם הייחורים שהו
בחדר גידול מבוקר טמפרטורה ,אורך יום ולחות יחסית.

בעיקרון ,הרוב המוחלט של הייחורים שהשתרשו גם לבלבו בצורה טובה (איור מספר 2א' – דרגת לבלוב ד')
והמצב הבריאותי של הכנה ושל הרוכב של ייחורים אלה היה תקין (איור מספר 2ג' – דרגת בריאות א') .חלק
מהייחורים שלא השתרשו כלל ,או שההשתרשות שלהם הייתה פגומה (איור מספר 2ב' – דרגות השתרשות ב'
או ג') לבלבו ,אבל בכל המקרים הללו הלבלוב היה מעוכב ולאחר זמן הוא התייבש (איור 2א' – דרגות השתרשות
ב' או ג') .הממצאים של הייחורים שלא התפתחו בצורה תקינה לא מוצגים כאן.
 . 4.3פיתוח מודל חיזוי אמפירי ,מבוסס טמפרטורה ,לקביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות מחוות
גפני האם
מודל החיזוי פותח בכמה שלבים ,כלהלן .בשלב הראשון השתמשנו בנתוני ההשתרשות של כנת רוג'רי שנאספה
מיזרעם לאפיון הדינאמיקה של השינויים בהשתרשות הכנות כתלות במועד איסוף חומר הריבוי מגפני האם.
בהקשר זה הוגדרו חמש תקופות (איור מספר  ;5טבלה מספר  .)3התקופה הראשונה מכונה "תקופת טרום
ההשתרשות" ובמהלכה הייחורים לא משתרשים .תקופת טרום ההשתרשות מתחילה במועד מסוים ממנו
מתחילים החישובים הנקרא ( Toזה ה –  )biofixונמשכת עד למועד בו הייחורים מתחלים להשתרש .מועד זה
כונה  .T1התקופה השנייה המכונה "התחלת ההשתרשות" מתחילה ב  T1 -ובמהלכה חלק קטן מהייחורים
משתרשים .היא מסתיימת ב  ,T2 -המועד בו מתחילה התקופה השלישית הנקראת תקופת ה"עליה
האקספוננציאלית" בה מתרחשת עליה מהירה בשכיחות הייחורים המשתרשים .תקופה זו מסתיימת ב ,T3 -
המועד בו שכיחות ההשתרשות היא המרבית .בתקופה שלאחר מכן שכיחות ההשתרשות פוחתת בקצב מהיר
"דעיכה אקספוננציאלית" עד ל  ,T4 -בו שכיחות הייחורים המשתרשים היא  50%מהערך המרבי ,בקירוב.
התקופה החמישית והאחרונה נקראת תקופת "סיום ההשתרשות" שמתחילה במועד של  T4ונמשכת לאחר מכן.
בשלב השני של פיתוח המודל האמפירי השתמשנו בנתוני הטמפרטורה שמדדנו בחוות יזרעם לאפיון מועדי
ההתחלה והסיום של התקופות השונות עבור הזן רוג'רי .בצענו בדיקות שונות שבסופן הגדרנו את כל אחד
מהמועדים בצורה אמפירית .ההגדרות האמפיריות של דרך חישוב מועדי ההתחלה והסיום של התקופות השונות
מוצגות בטבלה מספר  .3באמצעות ההגדרות האמפיריות חישבנו את הימים בשנת  2017בהם התקיימו המועדים
של  Toעד  .T4כך למשל ,בממוצע של הטמפרטורה היומית הממוצעת בתאריכים  1עד  5בדצמבר  2015הייתה
 14.7מעלות צלזיוס .בחמשת הימים העוקבים הטמפרטורות המחושבות היו  14.3 ,14.7 ,14.5ו –  13.8מעלות
צלזיוס .זו הייתה הפעם הראשונה בסתיו-חורף  2016/17בהם שררו תנאים כאילה לכן התאריך  9בדצמבר 2016
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הוגדר כ  .To -כמוגדר בטבלה מספר  3המועד בו התרחש  T1הוא היום בו נצברו  1500שעות מעלה מתחת
לטמפרטורה של  15.0מעלות צלזיוס (שעות קור) מ  .To -על פי החישובים התאריך בו התמלא תנאי זה היה 25
בדצמבר .כך חושבו גם המועדים של  T3 ,T2ו –  T4עבור הכנה רוג'רי מיזרעם.

איור מספר  . 5תיאור סכימטי של מודל החיזוי האמפירי שפותח לשם קביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות .הסבר של
התקופות הרשומות ושל המועדים של  Toעד  T4מופיעים בטקסט.
טבלה מספר  .3עיקרי מודל החיזוי האמפירי שפותח לשם קביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות מחוות גפני האם
הערות
מועד תחילת החישובים
צבירה של שעות קור

צבירה של שעות חום

הגדרה של דרך חישוב מועדי ההתחלה של התקופות השונות
של המודל האמפירי
היום החמישי ברצף של  5ימים עוקבים בהם הטמפרטורה
היומית הממוצעת בחמשת הימים הקודמים הייתה נמוכה מ –
15 oC
צבירה של  1500שעות מעלה ( )DHr < 15 oCמ – T0
היום החמישי ברצף של  5ימים עוקבים בהם הטמפרטורה
היומית הממוצעת בחמשת הימים הקודמים הייתה נמוכה מ –
10 oC
היום החמישי ברצף של  5ימים עוקבים בהם הטמפרטורה
היומית הממוצעת בחמשת הימים הקודמים הייתה גבוהה מ –
15 oC
o
צבירה של  1500שעות מעלה ( )DHr > 15 Cמ – T3

שם התקופה ומועד
התחלתה
 – T0ביופיקס
 -T1התחלת השתרשות
 – T2תחילת השלב
האקספוננציאלי
 – T3שיא פוטנציאל
ההשתרשות
 – T4ירידה ל – 50%
מפוטנציאל ההשתרשות

בשלב השלישי של פיתוח המודל האמפירי בחנו אותו בצורה איכותית ,ויזואלית .לצורך כך הצבנו במערכת
צירים משותפת את הנתונים של השתרשות הכנות ריכטר ופולסן שנאספו מחוות יזרעם כפי נמדדו במערכת
הניסויית המבוקרת במרכז וולקני ואת המועדים של  Toעד  T4שנקבעו בשלב הקודם על פי נתוני הכנה רוג'רי.
זו בחינה בלתי תלויה של המודל כי הנתונים של שתי כנות אלה לא שימשו להגדרה של התקופות והמועדים.
ניתן לראות שההגדרה של  T1הייתה סבירה ,אך לא מדויקת לגמרי ,מפני שבתאריך  9בדצמבר  2016אחוז מסוים
(אמנם נמוך) של הייחורים כבר השתרש .נראה שהמועדים של  T3 ,T2ו –  T4עבור הכנות ריכטר ופולסן היו
מדויקות (איור מספר  .)6בדיקה דומה בוצעה עבור נתוני הטמפרטורה שנמדדו בחוות יקבי רמת הגולן וממצאי
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הניסויים של הכנות שנאספו מחווה זו .בבחינה זו ניתן לראות שההגדרה של  T1לא הייתה מדויקת מפני
שבתאריך  16בדצמבר  , 2016המועד המחושב של התחלת ההשתרשות ,אחוז ניכר של הייחורים כבר השתרש.
נראה שהגדרת המועדים של  T3 ,T2ו –  T4הייתה מדויקת יותר (איור מספר .)7

איור מספר  . 6בחינה איכותית ,ויזואלית ,של מודל החיזוי האמפירי שפותח לשם קביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות .בגרף
העליון מוצגים נתוני הטמפרטורה שנמדדו ביזרעם .בגרף התחתון מוצגת הדינמיקה של השתרשות הייחורים של הכנות
רוג'רי (ששימש לפיתוח המודל) ושל הכנות ריכטר ופולסן שנאספו במועדים השונים מחוות יזרעם .המועדים של  Toעד T4
שחושבו על פי המודל מסומנים באיור.

בשלב הרביעי השתמשנו במודל שפותח לסימולציה של התאמת תנאי מזג האוויר לאיסוף כנות מחוות יזרעם
ומחוות יקבי רמת הגולן .למטרה זו הפעלנו את המודל עם נתונים מטאורולוגיים שנמדדו בתחנות מטאורולוגיות
הסמוכות לחוות יזרעם (תחנה מטאורולוגית של גילת) ולחוות יקבי רמת הגולן (התחנה המטאורולוגית של שדה
התעופה בראש פינה) .בבחינת הרגישות השתמשו בנתונים שנמדדו בתחנות המטאורולוגיות האמורות בשנים
 2015/16 ,2014/15 ,2013/14 ,2012/13ו –  .2016/17על פי המודל ,התאריכים בהם התרחשו  T1עד  T4השתנו
מידי שנה ,והם היו שונים ביזרעם וברמת הגולן (איור מספר  .)8ביזרעם  T1התרחש בין השבוע האחרון של
דצמבר לשבוע השני של ינואר ביזרעם .ברמת הגולן  T1התרחש מוקדם יותר בשבוע השלישי של דצמבר
וההבדלים בין השנים היו מזעריים .במועד ההתרחשות של  T2היו הבדלים גדולים בין שנים ובין שני האזורים.
המועד המוקדם ביותר היה בשבוע השלישי של חודש דצמבר בחוות יקבי רמת הגולן בעונת  2013/14והמועד
המאוחר ביותר היה ביזרעם שבוע השני של חודש פברואר באותה העונה .שונות דומה חושבה גם עבור שני
המדדים האחרים .כך למשל ,המועד של  T4בעונת  2015/16ביזרעם היה בתחילת מרץ ובעונת  2016/17הוא היה
כמעט שלושה שבועות מאוחר יותר .ניסויי הסימולציה הראו שמשך הזמן שעובר בין  T1ו  T2 -ברמת הגולן ארוך
משמעותית מזה שביזרעם .ממצא זה היה צפוי ,מפני שידוע שהטמפרטורות מתקררות מוקדם יותר בסתיו
ומתחממות מאוחר יותר באביב ברמת הגולן בהשוואה לנגב הצפוני .המשמעות היא שהסבירות לאיסוף חומר
הריבוי במועד לא-מיטבי (מוקדם או מאוחר מידי) גבוה יותר ביזרעם מאשר ברמת הגולן.
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איור מספר  . 7בחינה איכותית ,ויזואלית ,של מודל החיזוי האמפירי שפותח לשם קביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות .בגרף
העליון מוצגים נתוני הטמפרטורה שנמדדו בחוות יקבי רמת הגולן .בגרף התחתון מוצגת הדינמיקה של השתרשות הייחורים
של הכנות ריכטר ופולסן שנאספו במועדים השונים מחוות יקבי רמת הגולן .המועדים של  Toעד  T4שחושבו על פי המודל
מסומנים באיור.

 .4.4ההשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות בקירור על פוטנציאל ההשתרשות
השהיית הכנות במקרר לפני הנעיצה השפיע משמעותית של פוטנציאל ההשתרשות של הייחורים .ההשפעה
המשמעותית ביותר הייתה של המועד בו נאספו הכנות; השפעה פחותה הייתה לחוות גפני האם ממנה נלקח
חומר הריבוי ולכנה .השהיה של כנות שנאספו ב –  15בינואר (תקופת תחילת ההשתרשות) למשך חודש או
חודשיים בקירור שיפרה משמעותית את שכיחות הייחורים המשתרשים .השהייה במקרר לחודש נוסף כבר פגעה
בהשתרשות יחסית להשהיה של חודשיים .השהיה של כנות שנאספו ב –  12בפברואר (בתקופת השלב
האקספוננציאלי) למשך חודש בקירור שיפרה משמעותית את שכיחות הייחורים המשתרשים .השהייה במקרר
לחודש או חודשיים נוספים כבר פגעה בהשתרשות יחסית להשהיה של חודש אחד .השהיה של כנות שנאספו ב
–  13במרץ (אחרי המועד של שיא פוטנציאל ההשתרשות) למשך חודש אחד או יותר פגעה בהשתרשות יחסית
לייחורים שלא שהו כלל במקרר .כפי שצוין היו הבדלים מסוימים בין חומר ריבוי שנאסף מיזרעם או מרמת
הגולן ובין הכנות שנבחנו ,אך ההבדלים הללו היו קטנים יחסית להשפעה של מועד איסוף חומר הריבוי (איור
מספר  .) 9הקשר בין מועד איסוף חומר הריבוי להשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות במקרר לפני הנעיצה
על השתרשות הייחורים מתואר באיור מספר .10

21

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

איור מספר  . 8שימוש במודל חיזוי האמפירי שפותח לסימולציה של התאמת תנאי מזג האוויר לאיסוף כנות מחוות יזרעם
ומחוות יקבי רמת הגולן .המודל הופעל עם נתונים מטאורולוגיים שנמדדו בתחנה המטאורולוגית של גילת (הסמוכה לחוות
יזרעם) ובתחנה המטאורולוגית של שדה התעופה בראש פינה (הסמוכה לחוות יקבי רמת הגולן) בין העונות  2012/13ו -
 .2016/17הקצה השמאלי של כל אחד מהחיצים מסמן את המועד של  T1והקצה הימני את המועד של  .T4הקו השחור
השמאלי בכל חץ מסמן את המועד של  T2והקו השחור הימני את המועד של .T3

 .5דיון
הניסויים שבצענו במחקר הנוכחי היו במערכת מודל שלא זהה לגמרי למערכת השתלנית המקובלת .בניסויים
השתמשנו בייחורים לא מורכבים של כנות של גפן אמריקאית ( )V. berlandieri x V. rupestriולא בשתילים
בהם מורכב רוכב של גפן אירופאית ( )Vitis viniferaעל כנה של גפן אמריקאית .השימוש בייחורים לא מורכבים
לא מאפשר ,כמובן ,לבחון את ההשפעות שיש להרכבה על התפתחות השתילים .בהקשר זה המערכת הניסויית
בה השתמשנו לא איפשרה לבחון את הבעיות האפשריות הנובעות מחוסר ההתאמה בין הכנה לרוכב ,מקשיים
ביצירת החיבור בניהם ,בהשפעות של ההורמונים העוברים מהפקע האמירי לשורשים ,וכו' וכו' .החלטנו
להשתמש בניסויים במערכת מודל של ייחורים לא מורכבים של הכנה בלבד היות והנחנו שהסיבה לכשל בייצור
השתילים בשנים האחרונות לא נבעה מבעיות ההתאמה של כנה-רוכב אלא מגורם אחר ,דומיננטי יותר
ומשמעותי יותר .הנחנו שהשימוש במערכת המודל הפשוטה יותר של ייחורים לא מורכבים (הפטורה מבעיות
ההתאמה של כנה-רוכב) תאפשר לנו לחשוף את הגורם לכשל .כמובן ,שבמידה והגורם הזה יזוהה במערכת
המודל הפשוטה ,יש לבחנו במערכת השתלנית המקובלת .בניסויים שבצענו נעצנו ייחורים דו-פקעיים (פקע חיוני
למעלה ופקע מעוור למטה) בפרלייט ,במגשי חישתיל ולא בקופסיות ,במצע כבול כמקובל במשתלות .בניסויים
שבצענו מצאנו שהשימוש בייחורים דו-פקעיים שננעצו בפרלייט לא פגע בתוצאות הניסויים (טבלה מספר ;2
איור מספר .)3
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איור מספר  .9ההשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות במקרר לפני הנעיצה על השתרשות הייחורים .הכנות פולסן,
ריכטר ורוג'רי שנאספו מחוות יזרעם או מיקבי רמת הגולן ב  15-בינואר (א) 12 ,בפברואר (ב) או  13במרץ( 2017 ,ג) ננעצו
מידית או שהם הושהה במקרר למשך חודש עד ארבעה חודשים ,לפני הנעיצה.
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איור מספר  .10הקשר בין מועד איסוף הכנות להשפעה של משך זמן ההשהיה של הכנות במקרר לפני הנעיצה על
השתרשות הייחורים.

היפותזת העבודה העיקרית הייתה שהמצב הפיזיולוגי של גפני האם ,המושפע בעיקר (אך לא באופן בלעדי)
מטמפרטורת הסביבה ,משפיע על פוטנציאל ההשתרשות של הכנות .בעיקרון ,הממצאים הניסויים אוששו את
ההיפותזה .ההשתרשות של כנות שנאספו מוקדם או מאוחר הייתה נמוכה מההשתרשות של כנות שנאספו
במועד המיטבי .מאחר והמועד המיטבי לאיסוף הכנות מושפע מהטמפרטורות אליהן נחשפו גפני האם בסתיו,
בחורף ובאביב ,ומפני שהטמפרטורות משתנות משנה לשנה ומאזור לאזור ,לא ניתן להגדיר באופן גורף וקבוע
מהו התאריך ,או טווח של התאריכים ,המיטביים לאיסוף הכנות .המועד וטווח הזמן המיטביים לאיסוף הכנות
משתנים משנה לשנה ומאזור לאזור .בהקשר זה סביר להניח שהכשל שהיה בייצור השתילים בשנים 2015 ,2014
ו –  2016נבע מאיסוף מאוחר מידי של חומר ריבוי (בחודש מרץ) והכשל בייצור השתילים אותו חוו כמה משתלות
בשנת  2017נבע מאיסוף מוקדם מידי (בחודש ינואר) של חומר ריבוי .במסגרת המחקר פיתחנו מודל חיזוי
אמפירי ,מבוסס טמפרטורה לקביעת המועד המיטבי לאיסוף הכנות מחוות גפני האם .עקרונות המודל מפורטים
באיור מספר  5ובטבלה מספר  . 3התקפות של המודל נבחנה עם סט נתונים שלא שימש לפיתוחו (איורים מספר
 6ו  )7 -והתוצאות היו סבירות .חשוב לציין שהתקפות של המודל נבחנה (ובאנגלית  )verificationאך הוא לא
אומתה (ובאנגלית –  ) validationעם סט נתונים בלתי תלוי .בכל מקרה ,כפי שצוין למעלה המודל פותח ונבחן
עבור ייחורים לא מורכבים שגדלו במערכת ניסויית מבוקרת ויש לאמתו עם סט נתונים בלתי תלוי הכולל
שתילים מורכבים שיגדלו במשתלה מסחרית .רק לאחר שהמודל יאומת ,וימצא תקין ,ניתן יהיה להשתמש בו
בצורה מסחרית.
מרבית חומר הריבוי נאסף מחוות האם במהלך חודשי החורף (ינואר – מרץ) .במשתלות בהן חלל או משטחי
הגידול של השתילים מחומם מקובל להרכיב את הייחורים ,להכניסם להכמנה ולנעוץ אותם בסמוך למועד
הקבלה של חומר הריבוי מחוות גפני האם .אבל ,במשתלות בהן אזור הגידול של השתילים לא מחומם מקובל
להשהות את חומר הריבוי בקירור לפני ההרכבה וההכמנה .פרקטיקה זו נעשית מפני שטמפרטורת האוויר
בחודשים מרץ-אפריל נמוכה מידי והייחורים ,אם ינעצו ,לא ילבלבו .בניסויים שבצענו במחקר זה מצאנו
שהשהיה של כנות שנאספו בתקופת תחילת ההשתרשות או בתקופת השלב האקספוננציאלי במקרר לפרק זמן
מסוים משפרת את פוטנציאל ההשתרשות .נראה לכאורה שהייחורים משלימים את צבירת שעות הקור במקרר.
אבל ,השהייה במקרר לפרקי זמן ארוכים מידי עלולה לגרוע .יותר מכך ,השהייה של ייחורים שנאספו מגפני
האם אחרי המועד של שיא פוטנציאל ההשתרשות עלולה לפגוע בהשתרשות (איורים מספר  9ו  .)10 -יש כמובן
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לחזור ולאמת ממצאים אלה אבל אם הם יתבררו כנכונים ,הדבר מדגיש ומחזק את החשיבות של השימוש במודל
החיזוי שפותח :בנוסף לקביעת מועד האיסוף המיטבי של חומר הריבוי מחוות גפני האם המודל יכול גם לשמש
את המשתלות בקביעת מועד ההוצאה של חומר הריבוי מהקירור.
היעד של מיזם חוס"ן משתלות גפן הוגדר על ידי וועדת ההיגוי כלהלן" :לפתח ממשק שיאפשר לייצר במשתלות
שתילי גפן חיוניים באחוזי הצלחה נורמטיביים" .למיטב הבנתנו ,ממצאי הניסויים שבצענו איפשרו להשיג את

היעד .פיתחנו מודל חיזוי לקביעת המועד המיטבי לאיסוף כנות מחוות גפני האם .על פי המודל ,המועד המיטבי
לאיסוף חומר הריבוי הוא בין  T2ו –  .T3ניתן לאסוף את חומר הריבוי מחוות גפני האם מוקדם יותר ,בין  T1ו
  T2אבל במקרה זה במשתלות יש להשהות את חומר הריבוי במקרר לתקופה שמשכה יקבע על פי המודל .ניתןלאסוף את חומר הריבוי מחוות גפני האם גם בין  T3ו  T4 -אבל במקרה זה סביר שפוטנציאל ההשתרשות יפגע
ולכן יש לייצר שתילים עודפים כדי שאפשר יהיה לעמוד ביעד הייצור .יישום של ממצאי הניסויים של החוקרים
האחרים השותפים במיזם (פרקים  4-6של דו"ח זה) ישפרו עוד יותר את ההצלחה.

 .6הבעות תודה
אנו מודים לכל המעורבים במחקר השנה :רן שולחני ומנחם בורנשטיין ממינהל המחקר החקלאי; ראומה למבז,
אייל רבן ,תרצה זהבי וערן הרכבי משירות ההדרכה והמקצוע; אבי ואמיר דור-און ממשתלת דור-און ,זיכרון
יעקב; שלומיק זימנבודה ודני גרף ממשתלת זימנבודה-גרף ,זיכרון יעקב; אופיר סולומון ועודד אליהו ממשתלת
סולומון-שחר ,מושב שחר; מחמיד רטיב ממשתלת מחמיד ,אום אל פחם; אסף לזרוביץ מחוות יזרעם; ואייל
חן מיקבי רמת הגולן .אנו מודים לכל חברי וועדת ההיגוי ובמיוחד למשה ברוקנטל וצחי דותן .המחקר מומן על
ידי קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מועצת גפן יין ומועצת הצמחים.
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פרק  .3עומק תרדמה ,פעילות קמביום ואחוזי הצלחת הרכבות:
האם כרוכים זה בזה ומהי השפעת מועד הדגימה ואתר הגידול
על הקשר
אתי אור ועמיחי מוגזח

המחלקה למדעי עצי פרי ,מנהל המחקר החקלאי

 .1תקציר
במערכת מבוקרת נבחנה על ייחורים חד פרקיים השפעת מועד דגימה ואתר הגידול על עומק תרדמה ופעילות
קמביום .במערכת מסחרית נבחנה השפעת גורמים אלו על אחוזי ההצלחה בקבל שתילים מורכבים.
בבחינת ייחורים בחדר גידול התוצאות משנה אחת של נסיונות מציעות כי )1( :בכנות שנבחנו משני האתרים נמדדה
השתנות עונתית בכושר התעוררות הפקע ובהתאמה ,השתנות בפעילות הקמביום שחשובה להשרשה ואיחוי; ()2
במחצית פברואר הפקעים היו קרובים מאוד להשלמת מעגל התרדמה והחל מתחילת מרץ היו ערים לחלוטין ולא
נבדלים כלל בהתנהגותם .במקביל ,גם פולסן וגם ריכטר הציגו עליה בפעילות קמביום לקראת מחצית פברואר; ()3
התעוררות הכנות איטית משמעותית מהתעוררות ויניפרה (הרוכב) ויש שונות גם בין הכנות; ( )4פעילות קמביום
בייחורי פולסן וריכטר ברמה"ג נמרצת באופן בולט מזו שביזרעם בכל התקופה (בפולסן) או בחלקה (בריכטר -עד
ראשית פברואר); ( )5החומר הצמחי שהתקבל בסוף מרץ היה באיכות גרועה (שאריות סוף עונה) ולא כדאי להסיק
מהתנהגותו מסקנות בנושא התעוררות.
בבחינת הרכבות בתנאי משתלה מסחרית התוצאות משנה אחת של נסיונות מציעות כי  )1(:קיים מתאם יפה בין
התעוררות הפקעים (ופעילות הקמביום) לרמת הצלחת ההרכבות; ( )2שימוש בחומר צמחי רדום/לא פעיל מניב
תוצאות נחותות ויש להמתין עד לסיום תרדמה/שפעול פעילות של הכנה; ( )3יש שונות בין כנות -לדוגמא ניתן
להשתמש בפולסן לפני שמשתמשים בריכטר (תחילת פברואר לעמת אמצע פברואר); ( )4יש שונות בין אתרי מקור-
הרכבה על כנה שהגיעה מהגולן שהיא רדומה פחות/פעילה יותר העלתה אחוז הרכבות שהצליחו; ( )5יש הבדל בין
התנהגות הרכבות בהם הרוכב הוא קברנה להרכבות בהם גם הרוכב הוא כנה שמציע כי הצלחת הרכבה אינה
תלוייה רק בכושר השתרשות של הכנה ונדרש "תיאום פעילות" בין שני מרכיבי ההרכבה .בהסכמה ,קיימים מקרים
בהם יש כשלון הרכבה למרות השתרשות מצויינת של הכנה .מוצע כי גם כושר התעוררות הפקע וגם כושר
ההשתרשות (= פעילות קמביום) עשויים לשמש לניבוי הצלחת הרכבה .עדיין יש לבחון מה יהיה מדד אמין יותר
להצלחת הרכבות וכדאי למדל השפעת טמפרטורה על שניהם ולבחון כושר ניבוי.
נוכח השונות בין שנים ,כנות ואתרים חשוב לבסס את התוצאות ואת המודל ולהרחיב את הבחינה לנושאים שלא
טופלו )1( :הכנסה של כל הכנות המרכזיות/בעייתיות לבחינה; ( )2הכנסה של רוכב נוסף ,פחות ידידותי מקברנה
מבחינת איחוי לכנה; ( )3הקצאה מראש של חומר צמחי ביזרעם/רמה"ג כדי לוודא אחידות באיכות החומר המורכב;
( )4חזרה על מעקב התעוררות בין ינואר לסוף מרץ; ( )5חזרה ושיפור מדידת פעילות קמביום; ( )6חזרה על נסיונות
ההרכבה בתנאי משתלה מסחרית החל מאמצע ינואר – השנה עם שני סוגי רוכבים ורק מאתר אחד; ( )7בחינת
מתאם בהצלחת הרכבות עם מועד התעוררות ,פעילות קמביום ,השתרשות כנה ,טמפרטורת סביבה; ( )8בחינת
השפעת אחסון ממושך של כנה שנדגמת בתחילת פברואר על איכות ההרכבה.

 .2מבוא
היעד המרכזי של המחקר הנוכחי הוא איתור הסיבה לכשל בקבלת אחוז נורמטיבי של שתילים מורכבים
במשתלות .מבוא מפורט לגבי הרקע קים בתכנית המחקר ,בדוח השנה הראשונה ובפרק שנכתב על ידי פרופ' דני
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שטיינברג וד"ר דדי עזרא .במסגרת נסיונות השנה הראשונה שלל צוות המחקר את האפשרות שהסיבה לאחוזי
הצלחה נמוכים בייצור שתילי גפן במשתלות אינה גורם ביוטי פטרייתי .לחלופין ,התוצאות הצביעו שהגורמים
הראשוניים הם מועד דגימת החומר הצמחי ואתר דגימתו והועלתה ההשערה שהמצב הפיזיולוגי של הרוכב ו/או
הכנה משפיע על כושר התעוררות הרוכב ו/או כושר איחוי עם הכנה ו/או כושר השתרשות הכנה ( )2המצב
הפיזיולוגי מושפע מתנאי הסביבה ו/או תנאי הגידול .נתבקשנו להצטרף לצוות המיזם על מנת לבחון השערה זו.
בהתאמה ,בדקנו בשנת המחקר השנייה אם קיימת )1( :השתנות בעומק תרדמת פקעים בתלות במועד ,אתר
וזן/כנה (בתנאים מבוקרים); ( )2השתנות בפעילות קמביום בתלות במועד ,אתר וזן/כנה (בתנאים מבוקרים);
( )3השתנות במידת ההצלחה של ההרכבה בתנאי משתלה מסחרית בתלות במועד ,אתר וזן/כנה ו – ( )4קורלציה
בין עומק תרדמה ,פעילות קמביום ומידת הצלחת ההרכבה במשתלה המסחרית.

 .3תיאור הניסויים שבוצעו
 3.1מעקב אחר מעגל התרדמה של פקעים ורקמת קמביום בתא גידול מבוקר
זמורות קברנה ,ריכטר ,פולסן ורוגרי (רק מיזרעם) נדגמו מדי שבועיים ב 9-מועדים בין דצמבר לאפריל משני
אתרים (רמת הגולן ויזרעם) .מהזמורות הוכנו ייחורים חד-פרקיים שהונחו בכוסיות מים בחדר גידול מבוקר
( 23מ"צ 14 ,שעות תאורה) ונערך מעקב אחר קצב ורמה סופית של התעוררות פקעים ואחר מידת הפעילות של
הקמביום .אנליזות אלו נערכו עבור הכנות והרוכבים מהאזורים השונים ב 10 -חזרות בנות  10ייחורים לכנה/זן
באתר בכל מועד.
 3.2מעקב אחר השרשה ולבלוב של שתילים מורכבים בתנאי משתלה מסחרית
בחמישה מתוך תשעת המועדים נערכו הרכבות שמטרתן ללמוד על תרומת האתר ,המועד ואחסון הכנה להצלחת
ההרכבה .הוכנו  50הרכבות לכל אחד מהצירופים הבאים במשתלת סולומון (איור מספר :)1
 .1רוכב (קברנה) מרמהג הורכב על כנה מיזרעם (ריכטר ,פולסן)
 .2רוכב (קברנה) מיזרעם הורכב על כנה מרמהג (ריכטר ,פולסן)
 .3רוכב (קברנה) מיזרעם הורכב על כנה מיזרעם (ריכטר ,פולסן)
 .4רוכב (קברנה) מיזרעם מנקודות זמן שונות הורכב על כנה מיזרעם מנקודת זמן ראשונה שנשמרה
בקירור ממחצית ינואר
 .5כנה מרמהג הורכבה על אותה כנה מיזרעם (ריכטר ,פולסן)
 .6כנה מיזרעם הורכבה על כנה מיזרעם (ריכטר ,פולסן)
 3.3תיאור פרוטוקול העבודה
 .1זמורות מהגולן הגיעו בימי ראשון וזמורות מיזרעם בימי שני.
 .2הזמורות נחתכו בימי שלישי במשתלה על ידי עובד שלנו וטופלו על ידי השתלן.
 .3בימי רביעי הוכנו ייחורים חד פרקיים לבחינת עומק תרדמה ופעילות קמביום בחדר גידול.
 .4התעוררות ייחורים חד פרקיים נוטרה מדי יומיים-שלושה וחושב  %התעוררות לטיפול בכל מועד.
 .5קאלוס ושורשים מכלל הייחורים לכל חזרה בכל מועד גולחו ונשקלו לאחר  49ימים (נשקל גם הנוף).
 .6בימי חמישי נערכו הרכבות על ידי עובד שלנו ועובד מהמשתלה.
 .7הייחורים המורכבים הועברו להכמנה במשתלה המסחרית.

27

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

 .8לאחר התפתחות ראויה של קאלוס על פי נסיון השתלן (מספר הימים השתנה בתלות בכנה ובמועד
הנסיון) ננעצו הייחורים המורכבים במצע גידול ושהו בשולחנות גידול מחוממים עם חיפוי אלבד.
 .9התעוררות ייחורים על שולחן הגידול נוטרה החל משבועיים לאחר נעיצה מדי שבוע למשך שלושה
שבועות כדי להעריך קצב התעוררות ורמת התעוררות סופית.
 .10בהמשך הועברו כלל הייחורים להקשחה בבית רשת ולאחר כשלושה שבועות נוטרו השרשה ונוף.

איור מספר  :1תכנית הרכבות במשתלה מסחרית (סלומון)

 3.4מדדי הערכת שתילים מורכבים
 3.4.1מדדים בבית רשת

עבור כל מועד דורגה התפתחות הנצר והשורשים כשבועיים לאחר ההעברה לבית רשת על פי המדדים הבאים:
 .3.4.1.1התפתחות נוף
 -Xפקע שפרץ אך נבל
 -0פקע שלא פרץ
 -1פקע בשלבי פריצה
 -2שריג  -צימוח איטי
 -3שריג  -צימוח נמרץ
 3.4.1.2השתרשות
-0אין שורש נראה בפלאג
 -1השתרשות חלשה או שנראית רק בצד אחד של הפלאג
 -2השתרשות מאסיבית
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לאחר ניתוח התוצאות שהתקבלו מן הדירוג שתואר מוצגים בדיווח זה נתונים מייצגים .עבור התפתחות נוף
מוצג סטטוס  1משוקלל (סטטוס  1,2,3שנסכמו עבור כל טיפול בכל מועד) .עבור התפתחות שורשים מוצג
סטטוס  =2השתרשות מסיבית.
 3.4.2השוואת התעוררות במשתלה למצב סופי בבית רשת
נערכה השוואה בין קטגורית נוף  1מאוחדת (= )1+2+3בהערכת שתילים סופית ל"מדד התעוררות סופי" במעקב
התעוררות במשתלה .השוואה זו נעשתה כדי לבדוק אם יש פער בין מדד התעוררות סופי על שולחנות החימום
לבין אפיון הנוף בשתילים המוקשחים שעשוי להעיד על כשל נוסף בדרך לביסוס השתיל שאי אפשר היה לעמוד
עליו מהערכת ההתעוררות על שולחן ההשרשה .מאחר שלא נמצא הבדל לא תהיה התייחסות לתוצאות אלו
בדיווח.
 3.4.3אנליזת הרכבות שנכשלו
הרכבות שבהן לא התפתח שריג (סטטוס נוף  0או  ) Xהועברו למעבדה ועבורם תועדו ודורגו הפרמטרים הבאים:
 .1האם יש קאלוס בבסיס ההרכבה (-0אין -1/יש)
 .2האם יש שורש (-0אין-1 /חלקי -2 /מלא)
 .3האם היה לבלוב שנבל (-0אין-1 /יש)
 .4האם יש חיבור בהרכבה (-0אין-1 /חלקי -2/מלא)
 .5האם הפקע חיוני (-0לא-1 /כן)
 .6האם הרוכב ירוק (-0יבש-1 /חלקי-2 /כן)
 .7האם הכנה ירוקה (-0יבשה-1 /חלקי-2 /כן

 .4תוצאות
 4.1התעוררות הפקעים מתרדמה שונה בתלות במועד ובאתר
מן התוצאות (איור מספר  )2ניתן לראות בהכללה כי ( )1התעוררות החומר מרמת הגולן קודמת לזו שמקורו
ביזרעם )2( .התעוררות הכנות מאוחרת מזו של הרוכב קברנה.
קברנה מרמת הגולן אינו רדום בכל תקופת הבחינה ,קברנה מיזרעם ופולסן מרמהג התחילו תהליכי יציאה
מתרדמה במחצית ינוארוכל היתר התחילו התעוררות בין תחילת פברואר למחצית פברואר .במחצית פברואר
הפקעים מכל הזנים/כנות קרובים מאוד להשלמת מעגל התרדמה והחל מתחילת מרץ הם ערים לחלוטין ולא
נבדלים כלל בהתנהגותם .החומר הצמחי שהתקבל בסוף מרץ היה באיכות גרועה (אחוז גבוה של פקעים
מתים/פגועים) ולא כדאי להסיק מהתנהגותו מסקנות בנושא התעוררות.
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איור מספר  .2עקומות התעוררות פקעים .כל נתון מייצג ממוצע +שגיאת תקן של  10קבוצות בנות  10ייחורים חד פרקיים

 4.2פעילות הקמביום בפולסן וריכטר משתנה בתלות באתר ובמועד
מן התוצאות (איורים מספר  3ו )4-ניתן לראות בבירור כי פעילות הקמביום של ייחורי פולסן וריכטר מרמת
הגולן נמרצת באופן מובהק על זו שתועדה בייחורים שמוצאם מיזרעם בכל התקופה (פולסן) או בחלקה (ריכטר).
מנתוני פעילות הקמביום יש אינדיקציות להשתנות עונתית ועלייה ברמת הפעילות בחפיפה ליציאת הפקעים
מתרדמה .ממצא זה הוא בהתאמה לידע בספרות לגבי מעגל תרדמה של מריסטמת הקמביום בנשירים בחורף.
יחד עם זאת ,בניגוד לניטור תרדמת פקעים שבה אנו מנוסים וסומכים ידינו על התוצאה ,אנליזת פעילות קמביום
נערכה עלי ידינו זו הפעם הראשונה ותדרשנה חזרות נוספות לתאור כמותי מהימן .כאמור ,איננו סומכים את
ידינו על התוצאות משתי נקודות המדידה האחרונות מיזרעם עקב העובדה שהחומר הצמחי שהתקבל בהן היה
באיכות גרועה שעשוייה לשבש את תוצאות האנליזה.

איור מספר  : 3פעילות קמביום בכנה פולסן .רקמת קאלוס ו/או שורש גולחה מכל ייחור בנפרד ונשקלה .מובא ממוצע משקל
עבור  100ייחורים למועד ואתר +שגיאת תקן .במסגרת פנימית הובאה אנליזה מופרדת של ייחורי פולסן מיזרעם בסקלת
משקלים שונה .במועד האנליזה צולמו מספר קבוצות ייחורים מייצגות.
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 4.3השפעת מועד וצירוף על מדדי צימוח והשתרשות של הרכבות בתנאי משתלה מסחרית
 .4.3.1הרכבות קברנה/פולסן
הרכבה על כנת פולסן שמקורה בגולן היתה בעלת יתרון בכל המועדים במדדי השתרשות ונוף (איור מספר .)5
יחד עם זאת\ גם בצירוף זה הרכבה בתחילת ינואר הובילה לאחוזי השתרשות ואחוזי הצלחת שתילים נמוכים.
בין תחילת פברואר לסוף מרץ אחוז ההצלחה של שתילי קברנה על כנת פולסן היה גבוה ודומה – בהקבלה
לתהליך יציאה מתרדמת הפקעים ולשיפור בפעילות הקמביום.
בתחילת ינואר נצפו הבדלים בתלות במקור הרוכב והכנה  :קברנה יזרעם/פולסן גולן >> קברנה יזרעם/פולסן
יזרעם > קברנה גולן/פולסן יזרעם .לעומת זאת ,בכל מועדי הבחינה מתחילת פברואר ואילך התנהגות פולסן
יזרעם היתה ללא תלות במקור הרוכב.
אחסון בקירור של כנת פולסן מיזרעם שנדגמה בכרם בתחילת ינואר ושימוש בה ככנה להרכבת קברנה שהגיע
מיזרעם בארבעה מועדים הבאים (איור מספר  )5הראה כי ( )1איכות ההשתרשות של שתיל שהכנה בו מקורה
בחומר מקורר שנדגם בראשית ינואר היתה פחותה מזו שהתקבלה מהרכבה של קברנה/פולסן שנדגמו והורכבו
מיידית בכל מועד .למעט המועד של סוף מרץ שבו העלה אחוז שתילים בעלי שורש ואחוז שתילים ראויים בכ-
 .15%יש להעלות את האפשרות שההבדל עלול לנבוע מהעובדה שהחומר שהגיע בסוף מרץ היה גרוע בעוד
שהחמר מתחילת העונה ששהה בקירור היה איכותי יותר )2( .איכות ההשתרשות של הרכבות בהם הכנה
מקורה בחומר מקורר שנדגם בראשית ינואר השתפר ממועד למועד ,אם בגלל תקופת קירור ממושכת יותר או
השפעה של רוכב פעיל יותר.
יש לנקוט משנה זהירות בהסקה לגבי נקודת הזמן האחרונה משום שהחומר הצמחי שהתקבל מיזרעם היה
"פחות איכותי" ("שאריות")

איור מספר  : 4פעילות קמביום ריכטר .רקמת קאלוס ו/או שורש גולחה מכל ייחור בנפרדונשקלה .מובא ממוצע משקל עבור
 100ייחורים למועד ואתר +שגיאת תקן .במסגרת פנימית הובאה אנליזה מופרדת של ייחורי פולסן מיזרעם בסקלת משקלים
שונה .במועד האנליזה צולמו מספר קבוצות ייחורים מייצגות.
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 4.3.2הרכבות קברנה/ריכטר
אחוז הההצלחה של שתילי קברנה על כנת ריכטר היה הנמוך ביותר בין תחילת ינואר לתחילת פברואר (איור
 .)6בראשית פברואר חל שיפור בולט באחוז השתילים שהשתרשו כראוי אולם זה לא לווה בעלייה בולטת
/כוללת באחוז ההצלחה של השתילים באותו מועד .בתקופה זו נצפו הבדלים בתלות במקור הרוכב והכנה :
קברנה יזרעם/ריכטר גולן >> קברנה גולן/ריכטר יזרעם > קברנה יזרעם/ריכטר יזרעם.
אחוז ההצלחה של שתילי קברנה על כנת ריכטר היה גבוה ובלתי נבדל בין מחצית פברואר לסוף מרץ -בהתאמה
ליציאה מתרדמת הפקעים ולשיפור בפעילות הקמביום .גם כאן יש לנקוט משנה זהירות בהסקה לגבי נקודת
הזמן האחרונה משום שהחומר הצמחי שהתקבל היה "פחות איכותי"
אחסון בקירור של כנת ריכטר מיזרעם שנדגמה בכרם בתחילת ינואר ושימוש בה ככנה להרכבת קברנה שהגיע
מיזרעם בארבעה מועדים הבאים (איור מספר  )6לא השפיע על השתרשות ועל אחוזי הצלחה של השתילים,
בהשוואה לצירוף קברנה/ריכטר שהורכב במועד הדגימה מהכרם ברב המועדים למעט תחילת פברואר שבו
שימוש בכנה שיפר יכולת צימוח תחילת מרץ שבו שימוש בכנה המקוררת גרע מיכולת ההשתרשות והצימוח .גם
כאן ,איכות ההשתרשות של הרכבות בהם הכנה מקורה בחומר מקורר שנדגם בראשית ינואר השתפר בין ינואר
למחצית פברואר.

איור מספר  :5השפעת מועד וצירוף בהרכבת קברנה /פולסן על מדדי צימוח והשתרשות .עבור התפתחות נוף מוצג סטטוס 1
משוקלל (סטטוס  1,2,3שנסכמו עבור כל טיפול בכל מועד) .עבור התפתחות שורשים מוצג סטטוס  =2השתרשות מסיבית.

 4.3.3הרכבות פולסן/פולסן וריכטר/ריכטר
נסיונות אלו נעשו במקביל להרכבות השמרניות של ויניפרה על מיני כנות אמריקאים מתוך חשש שאי התאם בין
מיני עשוי להגדיל רמת מורכבות ולשבש הסקה .בפועל ,דווקא הרכבות אלו הראו אחוזי הצלחה נמוכים יותר.
בשונה משימוש בקברנה כרוכב ,שימוש בכנות כרוכב מתחילת מרץ לוותה בפחיתה בולטת ב % -השתרשות
ושתילים מוצלחים (איור מספר  .)7גם כאן ,יש להזכיר את הספק לגבי איכות החומר המאוחר .הרכבה של
ריכטר מהגולן על ריכטר מיזרעם לא שינתה באופן בולט ביצועי הייחור המורכב בהשוואה לריכטר מיזרעם
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כרוכב .בהרכבת פולסן מהגולן על פולסן מיזרעם נמצא בתחילת ינואר שיפור באחוז השתילים שהצליחו אך לא
ברמת ההשתרשות .בדומה להרכבת קברנה על ריכטר  -שיפור בהשתרשות בתחילת פברואר בהרכבת ריכטר על
ריכטר לא לווה בעלייה באחוז השתילים הסופי.
 4.3.4מעקב אחר מאפייני ההרכבות שנכשלו
מתוך  2900הרכבות  650לא הניבו שתיל .רב הכשלונות היו בהרכבות שנעשו בראשית ינואר וראשית פברואר
(איור מספר  .)8בהרכבות קברנה על כנת פולסן אחוז הכשלון היה נמוך ודומה ממחצית פברואר .בהרכבות על
כנת ריכטר היתה עלייה באחוז הכשלונות במרץ .אחוז הכשלונות בהרכבות כנה/כנה היה גבוה יותר ולא ובמקרה
של פולסן כרוכב לא נמצא מתאם עם עקומת התרדמה.
ב 65%-מההרכבות שנכשלו היה שורש חלקי (  )32%או מלא ( )35%וכ 75% -מהם לא התעוררו ואילו 25%
התעוררו ונבלו .נמצא גם כי אחוז נמוך יותר מהרכבות נכשלות שהשרישו מצויין התאחה כהלכה .מכאן ניתן
לגזור כי כשלון בקבלת שתילים אינו נובע בהכרח מכשלון בהשתרשות הכנה .לא נמצא מתאם בין מות הלבלוב
לאיכות האיחוי ולא נראה כי איחוי לקוי הוא הסיבה הראשונית למות הלבלוב .הועלתה האפשרות כי למרות
האיחוי ואולי אחריו עשויה להיות התייבשות כנה ו/או רוכב ומוות של הלבלוב במידה וההשתרשות לקויה.
נראה כי כשליש מן ההרכבות הנכשלות התאחו ולבלבו אך מאחר שלא השרישו התייבשו ואילו שני שליש
השרישו אך לא התאחו או לבלבו.

איור מספר  :6השפעת מועד וצירוף בהרכבת קברנה /ריכטר על מדדי צימוח והשתרשות .עבור התפתחות נוף מוצג סטטוס
 1משוקלל (סטטוס  1,2,3שנסכמו עבור כל טיפול בכל מועד) .עבור התפתחות שורשים מוצג סטטוס  =2השתרשות מסיבית.
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איור מספר  :7השפעת מועד וצירוף בהרכבת ריכטר /ריכטר ופולסן/פולסן על מדדי צימוח והשתרשות .עבור התפתחות נוף
מוצג סטטוס  1משוקלל (סטטוס  1,2,3שנסכמו עבור כל טיפול בכל מועד) .עבור התפתחות שורשים מוצג סטטוס =2
השתרשות מסיבית.

איור מספר  :8השפעת מועד בהרכבת קברנה /ריכטר וקברנה/פולסן על כשלון בהרכבה.
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 .5דיון
בבחינת ייחורים בחדר גידול התוצאות משנה אחת של נסיונות מציעות כי )1( :בכנות שנבחנו משני האתרים
נמדדה השתנות עונתית בכושר התעוררות הפקע ובהתאמה ,השתנות בפעילות הקמביום שחשובה להשרשה
ואיחוי; ( )2במחצית פברואר הפקעים היו קרובים מאוד להשלמת מעגל התרדמה והחל מתחילת מרץ היו ערים
לחלוטין ולא נבדלים כלל בהתנהגותם .במקביל ,גם פולסן וגם ריכטר הציגו עליה בפעילות קמביום לקראת
מחצית פברואר; ( )3התעוררות הכנות איטית משמעותית מהתעוררות ויניפרה (הרוכב) ויש שונות גם בין הכנות;
( )4פעילות קמביום בייחורי פולסן וריכטר ברמה"ג נמרצת באופן בולט מזו שביזרעם בכל התקופה (בפולסן) או
בחלקה (בריכטר -עד ראשית פברואר); ( )5החומר הצמחי שהתקבל בסוף מרץ היה באיכות גרועה (שאריות סוף
עונה) ולא כדאי להסיק מהתנהגותו מסקנות בנושא התעוררות.
בבחינת הרכבות בתנאי משתלה מסחרית התוצאות משנה אחת של נסיונות מציעות כי )1( :קיים מתאם יפה בין
התעוררות הפקעים (ופעילות הקמביום) לרמת הצלחת ההרכבות; ( )2שימוש בחומר צמחי רדום/לא פעיל מניב
תוצאות נחותות ויש להמתין עד לסיום תרדמה/שפעול פעילות של הכנה; ( )3יש שונות בין כנות -לדוגמא ניתן
להשתמש בפולסן לפני שמשתמשים בריכטר (תחילת פברואר לעמת אמצע פברואר); ( )4יש שונות בין אתרי
מקור -הרכבה על כנה שהגיעה מהגולן שהיא רדומה פחות/פעילה יותר העלתה אחוז הרכבות שהצליחו; ( )5יש
הבדל בין התנהגות הרכבות בהם הרוכב הוא קברנה להרכבות בהם גם הרוכב הוא כנה שמציע כי הצלחת הרכבה
אינה תלוייה רק בכושר השתרשות של הכנה ונדרש "תיאום פעילות" בין שני מרכיבי ההרכבה .בהסכמה,
קיימים מקרים בהם יש כשלון הרכבה למרות השתרשות מצויינת של הכנה.
מוצע כי גם כושר התעוררות הפקע וגם כושר ההשתרשות (= פעילות קמביום) עשויים לשמש לניבוי הצלחת
הרכבה .עדיין יש לבחון מה יהיה מדד אמין יותר להצלחת הרכבות וכדאי למדל השפעת טמפרטורה על שניהם
ולבחון כושר ניבוי.
נוכח השונות בין שנים ,כנות ואתרים חשוב לבסס את התוצאות ואת המודל ולהרחיב את הבחינה לנושאים
שלא טופלו )1( :הכנסה של כל הכנות המרכזיות/בעייתיות לבחינה; ( )2הכנסה של רוכב נוסף ,פחות ידידותי
מקברנה מבחינת איחוי לכנה; ( )3הקצאה מראש של חומר צמחי ביזרעם/רמה"ג כדי לוודא אחידות באיכות
החומר המורכב; ( )4חזרה על מעקב התעוררות בין ינואר לסוף מרץ; ( )5חזרה ושיפור מדידת פעילות קמביום;
( )6חזרה על נסיונות ההרכבה בתנאי משתלה מסחרית החל מאמצע ינואר – השנה עם שני סוגי רוכבים ורק
מאתר אחד; ( ) 7בחינת מתאם בהצלחת הרכבות עם מועד התעוררות ,פעילות קמביום ,השתרשות כנה,
טמפרטורת סביבה ( )8בחינת השפעת אחסון ממושך של כנה שנדגמת בתחילת פברואר על איכות ההרכבה.

35

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

פרק  .4השרשת גפן
יוסי ריוב

המכון למדעי הצמח ,הפקולטה לחקלאות ,רחובות

 .1תקציר
הניסויים שנערכו ע"י הקבוצה שלנו התמקדו בבחינה של השפעת סוג האוקסין ובעיקר אופן הטיפול באוקסין על
שיעור ההשתרשות ואיכות מערכת השורשים בייחורים מושרשים .נערכו שני ניסויים בכנות שנאספו בינואר ובמרץ
וניסוי אחד בייחורים מורכבים שהוכנו בפברואר והוכמנו למשך קרוב ל 4 -שבועות .נמצא ,שבכנות שנאספו בינואר,
מועד שנחשב מחוץ לעונה האופטימאלית לאיסוף ייחורים של כנות ,שיעור ההשתרשות ובעיקר איכות מערכת
השורשים שהתפתחה היו נמוכים יחסית בהשוואה לאלו שהתקבלו בכנות שנאספו במרץ ,מועד שבשנה הנוכחית
נכלל בתחום הזמן האופטימאלי לאיסוף ייחורים .תצמיד של אוקסין מקבוצת הפנוקסי נמצא כפיטוטוקסי לייחורי גפן,
ולכן העבודה התמקדה בחומצה אינדול-3-בוטירית ( .(IBAטיפול ב IBA -בתמיסה נמצא עדיף על הטיפול המקובל
ב IBA -באבקת טלק בניסוי הכנות הראשון ,בו איסוף הכנות לא היה במועד האופטימאלי .מכאן ניתן להסיק,
שהטיפול בתמיסה מאפשר גמישות מסוימת מבחינת העיתוי של איסוף ייחורי הכנות .מתן  IBAלייחורים מורכבים
לפני ההשרשה ,בנוסף למתן  IBAמיד לאחר ההרכבה ,שיפר מאד את איכות מערכת השורשים שהתפתחה ,במיוחד
באם בוצע חיתוך מחדש של בסיס הייחורים לפני מתן האוקסין .למתן  IBAבתמיסה הייתה השפעה מעכבת קטנה
יחסית על פריצות הצימוח בייחורים מושרשים בהשוואה למתן  IBAבאבקה .ייחורים של כנות לא השתרשו כלל
בטמפרטורת מצע של  16מ"צ ,אולם על בסיס תוצאות סותרות שהתקבלו בניסוי שבוצע בעונה קודמת בייחורים
מורכבים ,מוצע לבחון את השפעת טמפרטורת המצע על ההשתרשות של ייחורים מורכבים שעברו הכמנה.

 .2מבוא
במעקב אחר שיעור ההשתרשות של ייחורים מורכבים של גפן שנערך בשנים האחרונות ובניסויים שנערכו
במסגרת המיזם הנוכחי נמצא ,שמועד לקיחת הייחורים הינו גורם חשוב לקבלת שיעורי השתרשות גבוהים .עם
זאת ,גם במועד האופטימאלי ללקיחת הייחורים קיים עדין צורך לשיפור הן של שיעור ההשתרשות והן של
איכות מערכת השורשים הנוצרת.
לאופן הטיפול באוקסין ולסוג האוקסין הניתן ישנה חשיבות רבה בתחום זה .השיטות המקובלות ביותר למתן
אוקסין לבסיס הייחורים הן באמצעות טבילה באוקסין המעורב באבקת טלק או טבילה קצרה (כמה עשרות
שניות) בתמיסה מרוכזת של אוקסין .בהשרשה של כמות גדולה יחסית של ייחורים ,ובכלל זה להשרשה של גפן
בארץ ,ישנה העדפה לשימוש באבקת טלק על פני תמיסה בשל פשטותה היחסית .במהלך השנים הצטברו
ממצאים ,שבמינים ובזנים שונים של צמחים למתן אוקסין בתמיסה יש יתרון על פני אבקת טלק .בארץ ישנה
לאחרונה מגמה במשתלות שונות למעבר לשימוש בתמיסת  IBAלעידוד השתרשות .השוואה בין מתן אוקסין
באבקת טלק או בתמיסה להשרשת ייחורים של גפן ,הייתה אחד הנושאים העיקריים שנבחנו ע"י הקבוצה שלנו
במסגרת המיזם הנוכחי.
היבט נוסף של השימוש באוקסין להשרשת ייחורים הוא סוג האוקסין .בארץ קיים שימוש בלעדי בIBA -
) (Indole-3-butyric acidלהשרשת ייחורים של גפן ומינים אחרים של צמחים .במסגרת מחקר שבחן את טיב
האוקסין הניתן ,פותח ע"י הקבוצה שלנו תצמיד של ) 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid (2-DPעם
חומצת האמינו גליצין (איור  ,1נספח) 2-DP .הוא אוקסין השייך לקבוצת הפנוקסי ,שבעבר נמצא כיעיל מאד
להשרשת ייחורים .אולם בשל הפיטוטוקסיות שלו ,הוא לא הוכנס לשימוש מעשי (קיים שימוש בחומר הזה
למטרות אחרות בחקלאות) .השימוש בתצמיד ,שאינו פעיל ביולוגית ,אמור לנטרל את הפיטוטוקסיות של
האוקסין .עם חדירתו לצמח ,התצמיד מפורק באיטיות ע"י אנזימי פפטידזות המצויים באופן טבעי בצמחים,
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כך שהתצמיד הוא למעשה חומר אט-שחרור ) (Slow releaseכימי .השחרור האיטי מונע את הפיטוטוקסיות של
האוקסין ומאפשר אספקה של אוקסין פעיל לאורך זמן .אספקה מתמשכת של אוקסין לייחורים נמצאה
כמעודדת השתרשות במינים רבים .התצמיד המסונתז ע"י המעבדה שלנו ניתן למספר משתלות ,ובהן נמצא לו
יתרון במספר גידולים ,בד"כ בתערובת עם  ,IBAבהשוואה ל IBA -בלבד .תצמיד זה נבחן במסגרת המיזם
הנוכחי גם להשרשה של ייחורי גפן.
בנוסף לשיעור ואיכות ההשתרשות ,נבדקו בייחורים שהשתרשו גם שיעור ואורך הצימוח .מידע בספרות וניסיון
שלנו בהשרשת ייחורים של כנות של עצי פרי מורים ,שלעיתים מתקבל עיכוב בצימוח של ייחורים מושרשים.
תופעה זו מיוחסת ל IBA -הניתן לעידוד השתרשות ,לאור מעורבות האוקסין בתופעה של השלטון הקדקודי.
אומנם אוקסין הינו בעל הובלה פולרית ,אולם תתכן תנועה אקרופטלית של  IBAבאמצעות דיפוזיה או
באמצעות תצמידים שלו שנוצרים באופן טבעי ברקמות הצמח לאחר הטיפול .צפוי ,שבמתן אוקסין בתמיסה,
התנועה האקרופטלית שלו תהיה חזקה יותר.
היבט נוסף שנבחן בעבודה הנוכחית הוא טמפרטורת המצע ,שיש לו גם חשיבות כלכלית .מקובל ,שהטמפרטורה
האופטימאלית להשרשת ייחורים הינה בתחום של  28 - 24מ"צ .בניסוי שנערך על ידינו לבקשת מדריכי שה"מ
באביב של  ,2016נבחנה ההשתרשות של ייחורים מורכבים של גפן בפיטוטרון הקיים בפקולטה לחקלאות בשתי
טמפרטורות 16 ,ו 25 -מ"צ .ככלל ,שיעור ההשתרשות שהתקבל היה נמוך יחסית ,אולם היה יתרון ברור
להשרשה ב 16 -מ"צ בשלושה צירופי ההרכבה שנבחנו (איור  ,2נספח) .על בסיס תוצאות אלו בחנו בעבודה
הנוכחית את שיעור ההשתרשות בשתי טמפרטורות אלו .יש לציין ,שבניסוי שנערך בפיטוטרון הטמפרטורות
התייחסו הן לטמפרטורות המצע והן לטמפרטורות האוויר ,בעוד שבניסוי שערכנו במסגרת המיזם הנוכחי
הטמפרטורות שנבחנו התייחסו למצע בלבד.

 .3תיאור הניסויים שבוצעו
לבחינת ההיבטים שצוינו לעיל נערכו שלושה ניסויים .שני ניסויים נעשו בכנות בלבד ,הראשון בינואר והשני
במרץ (ראה פירוט להלן) ,מועדים שנחשבו כלא אופטימאליים לאיסוף ייחורים של כנות של גפן .בדיעבד הסתבר,
שבשנה הנוכחית הייתה תזוזה של המועד האופטימאלי לחודש מרץ ,כך שרק הניסוי הראשון יכול להיחשב
כניסוי שנערך בעונה לא אופטימאלית .בניסוי השלישי נבחנו טיפולים שונים של אוקסין בייחורים מורכבים
שהוכנו במהלך חודש פברואר ועברו הכמנה של כ 4 -שבועות.
 .3.1מערך הניסויים
 .3.1.1מבנה הניסויים :שלושה בלוקים באקראי 15-11 ,ייחורים בכל בלוק.
 .3.1.2תנאי ההשרשה :חממה מצוננת ומוצלת ( 80%הצללה); טיפולי אוקסין; מצע ורמיקוליט מס'  :3פתיתי
קלקר ( )4:6בתפזורת; חימום מצע; השקיה/התזה – בהתאם לצורך לפי סוג הייחור ומועד ההשרשה.
 .3.13מדדים( :א) שיעור ואיכות ההשתרשות (איור  ,3נספח) .מערכת שורשים חלקית אופיינה ע"י התפתחות
סקטוריאלית של השורשים האדוונטיבים ,אבל הם היו באורך דומה לזה של השורשים במערכת שורשים
מפותחת .מערכת שורשים מפותחת אופיינה ע"י התפתחות שורשים אדווניטיבים בכל ההיקף של בסיס הייחור;
(ב) שיעור ואורך הצימוח.
 .3.2ניסוי כנות 1
 3.2.1כנות :ריכטר ורוג'רי .בנוסף נבחן גם הזן קברנה.
 .3.2.2מהלך הניסוי :איסוף  ;15.01 -השרשה  ;17.01 -בדיקת השתרשות  ;26.02 -העתקת ייחורים מושרשים
למיכלי גידול  ;26.02 -בדיקת אורך פריצות הצימוח .30.04 -
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 .3.2.3טיפולי אוקסין 4,000 )1( :ח"מ  IBAבאבקת טלק ) 4,000 )2( ;(T-4ח"מ  K-IBAל 10 -שנ' (תמיסה);
 3,000ח"מ  1000 + IBAח"מ תצמיד באבקת טלק ).(T-3+1
 .3.2.4טמפרטורת מצע( :א)  16מ"צ; (ב)  25מ"צ.
 .3.3ניסוי כנות 2
 .3.3.1כנות :ריכטר ,רוג'רי ופולסן .בנוסף נבדק גם הזן קברנה.
 .3.3.2מהלך הניסוי :איסוף  ;14.03 -השרשה –  ;16.03בדיקת השתרשות וצמיחה .25.04
 .3.3.3טיפולי אוקסין )2( ;T-4 )1( :תמיסה; ( 3,800 )3ח"מ  200 + IBAח"מ תצמיד באבקת טלק );(T-3.8+0.2
( )4טבילה ארוכה בתמיסה ( 20שנ').
 .3.4ניסוי ייחורים מורכבים
 .3.4.1ייחורים מורכבים :קברנה על ריכטר ,רוג'רי ופולסן.
 .3.4.2מהלך הניסוי :הסרת הכנות  ;13.02 -שטיפה במים  +פונגצידים ליומיים; הרכבה  ;16.02 -הכמנה  -עד
 ;13.03השרשה  ;15.03 -בדיקת השתרשות וצמיחה .23.04 -
 .3.4.3טיפולי אוקסין ( T-4או תמיסה) )1( :ללא אוקסין (אוקסין ניתן רק ע"י השתלן לפני הכנסה להכמנה);
( )2טיפול לפני ההשרשה; ) )3חידוש חתך  +טיפול באוקסין לפני ההשרשה.

 .4תוצאות
 .4.1ניסוי כנות 1
 .4.1.1השתרשות
כללית ,למרות שהייחורים לניסוי נלקחו בעונה לא אופטימאלית ,התקבל שיעור השתרשות גבוה בחלק
מהטיפולים (איור מספר  .)1בחישוב שיעור ההשתרשות נכללו הן הייחורים בעלי השתרשות חלקית והן ייחורים
בעלי מערכת שורשים מפותחת ,לאור ההנחה שגם ייחורים בעלי מערכת שורשים חלקית יכולים להתפתח
לשתילים ראויים .מבין האוקסינים שנבחנו ,בטיפול  + IBA( T-3+1תצמיד) התקבלו בשתי הכנות ובזן קברנה
רק קאלוס והתנפחות חזקה של בסיסי הייחורים ללא פריצה של שורשים אדוונטיביים .לפיכך ,לא הוצגו
התוצאות לגבי הטיפול הזה .בזן קברנה ,התקבל שיעור השתרשות של  100%בשני טיפולי האוקסיןT-4 ,
ותמיסה ,ובכל הייחורים מערכת השורשים הייתה מפותחת (איור  .)1בריכטר ,היה שיעור ההשתרשות בטיפול
ב T-4 -נמוך יחסית 56% ,בלבד ,וכל הייחורים המושרשים סווגו כבעלי מערכת שורשים חלשה .מתן אוקסין
בתמיסה הגדיל באופן משמעותי את שיעור ההשתרשות ל ,87% -ומרבית הייחורים שהשתרשו היו בעלי מערכת
שורשים מפותחת .ברוג'רי ,התקבל שיעור השתרשות של למעלה מ 90% -בשני הטיפולים ,אולם בטיפול בתמיסה
שיעור הייחורים בעלי מערכת שורשים מפותחת היה גבוה באופן משמעותי מזה שהתקבל בטיפול ב.T-4 -
 .4.1.2אורך פריצות הצימוח
בייחורים מושרשים שהועתקו למיכלי גידול היו פריצות צימוח בכל הייחורים .בבחינת אורך הפריצות
כחודשיים לאחר ההעתקה הייתה בקברנה וברוג'רי מגמה קלה של אורך פריצות גדול יותר בטיפול ב T-4 -מאשר
בטיפול בתמיסה ,אולם לא נראה שההבדלים היו מובהקים (איור מספר  .)2בריכטר ,אורך הפריצות היה דומה
בשני הטיפולים.
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איור מספר  .1השפעת אופן הטיפול ב IBA -על שיעור ואיכות ההשתרשות של ייחורים לא מורכבים של גפן שנאספו ב-
( 15.01.17ניסוי כנות  .)1האוקסין בריכוז  4,000ח"מ ניתן באבקת טלק ( )T-4או בטבילה בתמיסה למשך  10שנ' (תמיסה).
התוצאות הם ממוצעים  .(n=3) SE ±שיעור ההשתרשות הכללי מתייחס לסה"כ הייחורים המושרשים.

איור מספר  .2השפעת אופן הטיפול ב IBA -על אורך פריצות הצימוח בייחורים מושרשים של גפן .ייחורים מושרשים מניסוי
כנות  1נשתלו במיכלי גידול ב 24.02.17 -ובדיקת אורך פריצות הצימוח נעשתה ב .30.04.17 -הייחורים המושרשים גודלו
בחממה מחוממת (טמפרטורת מינימום  16מ"צ) .שאר הפרטים הם כבמקרא לאיור .1
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 .4.2ניסוי כנות 2
 .4.2.1השתרשות
מבין טיפולי האוקסין שנבחנו ,בטיפול ב( T-3.8+0.2 -ריכוז נמוך מאד של תצמיד בשילוב של  (IBAלא התקבלו
כמעט שורשים ,ולטיפול בתמיסה במשך  20שנ' לא היה יתרון על טיפול זהה במשך  10שנ' .לפיכך ,לא הוצגו
התוצאות לגבי הטיפולים אלו .שיעור ההשתרשות שהתקבל בניסוי זה היה  100%או קרוב לשיעור זה ,להוציא
את כנת פולסן בה שיעור ההשתרשות היה נמוך במידה מסוימת (איור מספר  .)3לא היה הבדל בשיעור
ההשתרשות בין הטיפול ב T-4 -לטיפול בתמיסה ,אולם ברוג'רי ובעיקר בריכטר היה שיעור הייחורים בעלי
מערכת שורשים מפותחת גבוה במקצת בטיפול בתמיסה מזה שהתקבל בטיפול ב.T-4 -

איור מספר  .3השפעת אופן הטיפול ב IBA -על שיעור ואיכות ההשתרשות של ייחורים לא מורכבים של גפן שנאספו ב-
( 14.03.17ניסוי כנות  .)2שאר הפרטים הם כבמקרא לאיור .1
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 .4.2.2שיעור ואורך פריצות הצימוח
בכל הכנות ובזן קברנה ,אובחנו בתום ההשרשה פריצות צימוח בכל הייחורים ,אולם ,להוציא את כנת רוג'רי,
היה הבדל בין שני טיפולי האוקסין באורך הפריצות ,כשבטיפול ב T-4 -אורך הפריצות היה גדול יחסית ,בעיקר
בקברנה ובפולסן (איור מספר .)4

איור מספר  .4השפעת אופן הטיפול ב IBA -על שיעור ואיכות פריצות הצימוח במהלך ההשרשה של ייחורי גפן בניסוי כנות
 .2פריצה קצרה – עד  2ס"מ; פריצה ארוכה – מעל  2ס"מ .שאר הפרטים הם כבמקרא לאיור .1

 .4.3ניסוי ייחורים מורכבים
 .4.3.1השרשה
אופן מתן האוקסין בטיפול זה היה באמצעות  T-4או בתמיסה ,אולם הטיפולים נבחנו בייחורים מורכבים
שונים T-4 ,בהרכבה על ריכטר ופולסן ותמיסה בהרכבה על רוג'רי .בכל הייחורים שנבחנו ,התקבל שיעור
השתרשות של קרוב ל ,100% -להוציא מספר קטן של טיפולים בהם התקבל שיעור מסוים של ריקבונות (איור
מספר  .)5נראה ,שהופעת הריקבונות הייתה מקרית ,כלומר לא נבעה מאופן הטיפול .בניגוד לשיעור ההשתרשות
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שהיה גבוה בכל הטיפולים ,התקבלה מגמה ברורה של עליה באיכות מערכת השורשים בשני טיפולי האוקסין
שניתנו לפני ההשרשה ,בעיקר כשנעשה חיתוך חוזר של בסיס הייחורים לפני יישום האוקסין.
 .4.3.2אורך ושיעור פריצות הצימוח
בהרכבה על כנת ריכטר אורך הפריצות היה כפול בקירוב מאשר בהרכבה על שתי הכנות האחרות ,אולם בכל
צירופי ההרכבות לא היה הבדל משמעותי באורך הפריצות בין הטיפולים השונים (איור מספר  .)6נמצא שיעור
מסוים של ייחורים בהם לא אובחנו פריצות ,בעיקר בהרכבה על פולסן ,ובמידה פחותה בהרכבה על רוג'רי .נראה
שוב ,שההעדר הפריצות לא נבע מאופן יישום האוקסין ,אלא ממתן האוקסין לפני ההשרשה וייתכן גם מהצרוף
של כנה/רוכב.

איור מספר  .5השפעת טיפול נוסף ב IBA -ואופן יישומו על השתרשות ייחורים מורכבים של גפן - 0 .טיפול ב IBA -מיד
לאחר ההרכבה; /T-4תמיסה  -טיפול נוסף ב IBA -לפני ההשרשה; /T-4תמיסה  - +טיפול נוסף ב IBA -לפני ההשרשה
לאחר חיתוך מחדש של בסיס הייחור .שאר הפרטים הם כבמקרא לאיור .1

42

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

איור מספר  .6השפעת טיפול נוסף ב IBA -ואופן יישומו על שיעור ואורך פריצות הצימוח במהלך ההשתרשות של ייחורים
מורכבים של גפן .הטיפולים ב IBA -הם כמתואר באיור  .5שאר הפרטים הם כבמקרא לאיור .1

 .5דיון
בשני ניסויי הכנות שנערכו במהלך השנה הנוכחית נמצא אישור מסוים להנחה ,שלמועד איסוף הייחורים ישנה
השפעה על ההשתרשות .כאמור לעיל ,הייתה כוונה שהעיתוי של הניסויים להשרשת הכנות יהיה לפני ואחרי
המועד האופטימאלי לאיסוף הייחורים ,אולם הייתה תזוזה של המועד הזה לכיוון של חודש מרץ .עם זאת ,מועד
הניסוי הראשון ,שנערך בחודש ינואר ,היה לפני העיתוי האופטימאלי לאיסוף הייחורים .בטיפול המקובל ב-4 -
 Tהתקבלו במועד הראשון שיעור השתרשות נמוך יחסית בריכטר ואיכות נמוכה יחסית של מערכת השורשים
שהתפתחה בריכטר ורוג'רי ,בהשוואה לניסוי השני שנערך כאמור במועד האופטימאלי לאיסוף ייחורים (איורים
מספר  1ו ,3 -בהתאמה) .הטיפול באוקסין בטבילה אומנם שיפר את שני המדדים האלו ,אולם התוצאות מורות
שכושר ההשתרשות במועד הראשון ,לפחות בריכטר ,היה נמוך יחסית.
הדגש במחקר של הקבוצה שלנו הושם על טיפולי האוקסין :סוג האוקסין ,אופן הטיפול ומועד הטיפול .מבחינת
סוג האוקסין נעשתה השוואה בין טיפול ב IBA -לטיפול בתצמיד של אוקסין .התצמיד הזה ,המיוצר על ידינו
ומחולק למספר משתלות ,מראה יתרון משמעותי בהשרשה של מיני צמחים מסוימים בתערובת עם  IBAעל פני
מתן  IBAבלבד .ייחורי הגפן הראו רגישות רבה לתצמיד ,גם כשהוא ניתן בריכוז נמוך מאד יחסית (תוצאות לא
הוצגו) .תוצאות אלו ,כמו גם תצפיות על נזקים שנגרמו לגפנים מרחף של  ,2,4-Dהשייך לקבוצת הפנוקסי בדומה
ל 2-DP -ממנו מורכב התצמיד ,מורות על הרגישות הגבוהה מאד יחסית של גפן לאוקסינים מהקבוצה הזו.
המסקנה מתוצאות אלו היא ,שבגפן יש לעשות שימוש ב IBA -בלבד.
אופן הטיפול באוקסין ,אבקה לעומת תמיסה ,מהווה לעיתים גורם מכריע בהשתרשות .לריבוי המוני מקובל
בד"כ טיפול באבקה ,שהינו נוח יחסית ,אולם מהספרות ומהניסיון האישי שלנו מסתבר ,שלעיתים ניתן לקבל
שיעורי השתרשות גבוהים יחסית רק באמצעות מתן אוקסין בתמיסה .גם במחקר הנוכחי נמצא ,שאכן לשימוש
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בתמיסה יש יתרון מסוים על פני השימוש באבקה .היתרון התבטא בהגדלת שיעור ההשתרשות ובעיקר בשיפור
איכות מערכת השורשים המתפתחת בייחורים של כנות שלא נאספו במועד האופטימאלי (איור מספר  .)1מכאן
שטיפול זה מאפשר גמישות מסוימת מבחינת העיתוי של איסוף ייחורי הכנות .יש לציין ,שבמשתלות גפן בחו"ל
בהן ניתן טיפול ב ,IBA -הוא מיושם בתמיסה.
במחקרים רבים התקבלו ראיות שלפעילות מתמשכת של אוקסין ישנה השפעה חיובית על ההשתרשות ,ולעיתים
אף נמצא שטיפול מאוחר באוקסין עדיף על טיפול לפני ההשרשה .ראיות לכך נמצאו גם במחקר הנוכחי בניסוי
שנערך בייחורים מורכבים .נמצא ,שטיפול באוקסין לפני ההשרשה ,בנוסף לטיפול באוקסין שניתן בעת הכנת
הייחורים ,אומנם לא השפיע על השיעור הכללי של ההשתרשות ,אולם הייתה לו השפעה חיובית משמעותית על
איכות מערכת השורשים שהתפתחה בכל צירופי ההרכבות שנבחנו בהשוואה לטיפול שניתן לפני ההשתרשות
בלבד (איור מספר  .)5ההשפעה החיובית בלטה במיוחד בטיפול בו בוצע חיתוך חוזר של בסיסי הייחורים לפני
הטיפול הנוסף באוקסין .אומנם חיתוך חוזר מחייב עבודה רבה ,אולם נראה שלפחות בצרופים מסוימים של
הרכבות הוא יהיה כדאי.
בשל מורכבות הניסוי לא התאפשר להשוות באותו צרוף של הרכבה טיפול ב T-4 -לעומת טיפול בתמיסה .עם
זאת ,ניתן לראות מתוצאות הניסוי בייחורים מורכבים ,שכשהייחורים נאספים במועד האופטימאלי ,בו כושר
ההשתרשות גבוה ,אין הבדל משמעותי בין הטיפולים מבחינת איכות מערכת השורשים (איור מספר  .)5תוצאות
דומות התקבלו גם בניסוי הכנות השני ,בו נמצא רק יתרון קל בשתי כנות באיכות מערכת השורשים לטיפול
בטבילה (איור מספר .)3
מתן אוקסין פוגע לעיתים בכושר הצמיחה של ייחורים מושרשים ,תופעה התואמת את הידע על מעורבות
האוקסין בשלטון הקדקודי .צפוי ,שלמתן אוקסין בתמיסה תהיה השפעה מעכבת גדולה יותר מאשר יישום
באבקה .הסיבה היא החשיפה המידית לריכוז גבוה יחסית של אוקסין הניתן בתמיסה ,בעוד שמאבקה האוקסין
נקלט ע"י הייחור באיטיות לאורך זמן רב יחסית .לאור הממצאים שלטיפול בתמיסה יש יתרון בהשרשה של
ייחורים הנאספים במועד לא אופטימאלי ,נבחנה בכל שלושת הניסויים ההשפעה של שני טיפולי האוקסין על
שיעור ואורך הצימוח במהלך ההשרשה או לאחריה.
בניסוי הראשון ,שנערך במועד בו הפקעים היו בתרדמה ,התקבל צימוח רק לאחר ההשרשה .לא נמצא הבדל
משמעותי באורך הצימוח בין הטיפול בתמיסה לטיפול ב ,T-4 -להוציא את כנת הרוג'רי בה אורך הצימוח היה
קטן במידה מסוימת בטיפול בתמיסה (איור  .)2בניסוי הכנות השני ,בו היו פריצות צימוח במהלך ההשרשה ,לא
נמצא הבדל משמעותי בין שני הטיפולים בשיעור הפריצות ,אולם היה עיכוב בהתארכותן בשתי כנות מתוך
השלוש שנבחנו ובזן קברנה בטיפול בתמיסה (איור מספר  .)3בניסוי בייחורים מורכבים ,שניתן לראותו כניסוי
המשקף את ההיבט המעשי של ריבוי הגפן ,לא נמצא כמעט הבדל באורך הפריצות במהלך ההשתרשות בין
שלושת טיפולי האוקסין שנבחנו (איור מספר  .)5עם זאת ,בשני הטיפולים בהם ניתן אוקסין בשנית לפני
ההשרשה ,היה שיעור מסוים של ייחורים בהם לא התקבלו פריצות צימוח בהשוואה לייחורים שטופלו באוקסין
רק בעת הכנת הייחורים .על בסיס ניסויים אלו ניתן להסיק ,שלטיפול בתמיסה ישנה רק השפעה מזערית על
הצימוח של ייחורים מושרשים.
לטמפרטורת המצע ישנה השפעה רבה על שיעור ההשתרשות .בניסוי שנערך בפיטוטרון באביב של 2016
בייחורים מורכבים שהתקבלו מאחת המשתלות ,התקבל במפתיע שיעור השתרשות גבוה יחסית בטמפרטורה
נמוכה יחסית (איור מספר  ;3נספח) .תוצאה זו יוחסה לנגיעות פחותה בפטריות פתוגניות בטמפרטורה הנמוכה,
היבט שלא נמצא מאוחר יותר כגורם משמעותי בכישלון ההשרשה של ייחורי גפן .בניסוי הראשון שנערך
במסגרת המחקר הנוכחי לא התקבל שיעור השתרשות כלל בטמפרטורה של  16מ"צ ,שהייתה דומה לתחום
הטמפרטורה בפיטוטרון בו התקבל שיעור השתרשות גבוה יחסית .יתכן שההבדל בתגובה לטמפרטורה בין שני
הניסויים נובע מהעובדה ,שבניסוי הראשון במחקר הנוכחי נבחנו ייחורי כנות מיד לאחר איסופם ,ואילו בניסוי
בפיטוטרון נבחנו ייחורים מורכבים לאחר הכמנה .אין ספק ,שתהליך ההשתרשות מתחיל במהלך ההכמנה,
ועדות לכך היא יצירת קאלוס בבסיס הייחור ולעיתים אף הופעה של שורשים בייחורים שעברו הכמנה .הממצא,
שבפיטוטרון התקבל שיעור השתרשות גבוה יחסית בטמפרטורה הנמוכה ,ניתן להסבר באפשרות שלשלבים
המאוחרים של ההשתרשות דרושה טמפרטורה נמוכה יחסית .אם הנחה זו נכונה ,ישנה לה חשיבות מעשית,
כלומר ניתן להשריש ייחורי גפן לאחר הכמנה בטמפרטורה נמוכה יחסית .עם זאת ,יש לציין שבפיטוטרון
הטמפרטורה התייחסה הן לטמפרטורת המצע והן לטמפרטורת האוויר ,ואילו בניסוי שנערך במסגרת המחקר
הנוכחי מדובר על טמפרטורת המצע בלבד .נראה ,שלאור הממצאים האלו רצוי לבדוק את השפעת הטמפרטורה
על ההשתרשות של ייחורים מורכבים שעברו הכמנה ואוחסנו בטמפרטורה נמוכה למשכי זמן שונים.

44

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה

 .6נספח

תצמיד של אוקסין
O

=
נספח .איור מספר  .1סכימה המתארת את
הסינתזה של התצמיד של אוקסין שנבחן
במחקר הנוכחי.

H2N

OCH3

+

Gycine methyl ester

O
OCH3

)2-(2,4-Dichlorophenoxy
propionic acid

H
C N

חדר קר ( 12/18מ"צ ,יום/לילה)

45

חדר חם ( 22/28מ"צ ,יום/לילה)

40
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5
0
רוג'רי

ריכטר

כנה

נספח .איור מספר  .3מדדים להערכת
התפתחות מערכת השורשים בייחורים
מושרשים .א'  -התפתחות קאלוס בלבד ; ב'
התפתחות חלקית של שורשים; ג' מערכת
שורשים מפותחת.

45

פולסן

השתרשות ()%

נספח .איור מספר  .2השפעת הטמפרטורה על
השתרשות ייחורים מורכבים של קברנה על כנות שונות.
הייחורים התקבלו ממשתלה מסחרית לאחר הכמנה,
אחסון בקור ושתילה במיכלי גידול .הניסוי נערך
בפיטוטרון באביב של .2016
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פרק  .5ניסויים לחיזוק שתילי גפן במשתלה
שמוליק עובדיה ומיכל הימן

כרמל מזרחי

אבי דור-און

משתלת דור-און ,זיכרון יעקב
דני שטיינברג ,מנחם בורנשטיין ודדי עזרא

המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים ,מינהל המחקר החקלאי ,ראשון לציון

 .1ניסוי מוקדם
רקע
בשנה שעברה ( )2016בוצעה עבודה בשתילי גפנים במטרה לבדוק את תרומתו של התכשיר קנון (פוטסיום
פוספיט) בגידול ובהתפתחות שתילי גפנים במשתלה ,בעיקר בתנאי עקה .מהתוצאות שהתקבלו עולה כי שתילים
שגדלו בתנאי עקה של עודף מים וטופלו בקנון ,הגיבו טוב יותר בהשוואה לשתילי היקש .השנה ( )2017בוצעה
עבודה דומה במתכונת של ניסוי מסודר גם כן בתנאי משתלה ,במטרה לבדוק את הדירותן של התוצאות
שהתקבלו .מטרות המחקר שבצענו השנה היו:
 .1בדיקת חיוניות והתפתחות שתילי גפנים מהזן קריניאן המורכבים על שתי כנות ,פולסן ורוג'רי.
 .2בדיקת חיוניות והתפתחות שתילים מורכבים שגדלו בתנאים רגילים ובתנאי עקה ,לאחר שטופלו
בקנון.
חומרים ושיטות
הניסוי בוצע כחודש מוקדם יותר מהתקופה הנהוגה במשתלות .חלקו הראשון של הניסוי נערך במשתלת דור-
און שם בוצעו ההרכבות וטופלו הייחורים .ממשתלת דור-און הועברו הייחורים המורכבים למחלקה למחלות
צמחים במכון וולקני ,שם בוצעו ההכמנה ,נעיצת השתילים ,גידולם ויישום הטיפולים ,עד לגמר הניסוי.
בניסוי נבדקו מספר גורמים העשויים להשפיע על התפתחות השתילים .כדלהלן:
הזן :בניסוי זה היה קריניאן.
הכנות :נבדקו שתי הכנות רוג'רי ופולסן ,הנחשבות כבעייתיות ביותר בגידולם של שתילים מורכבים במשתלה.
שתילים מורכבים :בניסוי זה נבדקו רק שתילים מורכבים ,קריניאן על כנת פולסן וקריניאן על רוג'רי.
טבילת ייחורים :כל הייחורים נטבלו לאחר ההרכבה בתמיסה המכילה סוויץ בריכוז .0.1%
הכמנה :התבצעה בתוך תא גידול במחלקה למחלות צמחים במרכז וולקני ,בטמפרטורה של  22-24מעלות
ובתנאי חושך .לאחר  21ימים הוצאו הייחורים מההכמנה.
נעיצת הייחורים :בוצעה עם סיום ההכמנה .חלק מהייחורים טופלו לפני הנעיצה בתכשיר קנון (בטבילה) וחלקם
ננעצו ללא טבילה.
מתכונת הניסוי :הניסוי נערך בארבע חזרות ,עם  10ייחורים בכל חזרה.
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הטיפולים
להלן הטיפולים השונים שבוצעו ביום הנעיצה ולאחר מכן ,במהלך הניסוי
טיפולי קנון במהלך
הניסוי
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.5%
ללא טיפול
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.5%
ללא טיפול
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.5%
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.5%
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
ללא טיפול
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%

תנאי גידול

טיפולי קנון בטבילה
ביום הנעיצה
גידול רגיל
היקש ללא טיפול
גידול רגיל
קנון  0.3בטבילה
גידול רגיל
ללא טיפול
גידול רגיל
קנון  0.5בטבילה
תנאים מבוקרים
ללא טיפול
גידול רגיל
ללא טיפול
גידול רגיל
קנון  0.3בטבילה
גידול רגיל
ללא טיפול
גידול רגיל
קנון  0.5בטבילה
תנאים מבוקרים
ללא טיפול
עודף מים
ללא טיפול
עודף מים
קנון  0.3בטבילה
עודף מים
ללא טיפול
עודף מים
קנון  0.5בטבילה
עודף מים
ללא טיפול
עודף מים
קנון  0.3בטבילה
עודף מים
ללא טיפול
עודף מים
קנון  0.5בטבילה
עקת חום
ללא טיפול
עקת חום
קנון  0.3בטבילה
עקת חום
ללא טיפול
עקת חום
ללא טיפול
עקת חום
קנון  0.3בטבילה
עקת חום
ללא טיפול

הייחורים
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן+רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קרינין +רוג'רי
קרינין +רוג'רי
קרינין +רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +פולסן

טיפול
מספר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

הסברים לטבלה
טיפולי קנון לפני הנעיצה :בוצעו לפני הנעיצה בתאריך  .19.4.17הייחורים בטיפולים אלה הוצאו מההכמנה
ונטבלו בתמיסה של קנון  ,0.3%או קנון ( 0.5%לבדיקת פיטוטוקסיות) למשך  4דקות .לאחר הטבילה ננעצו
הייחורים בעציצים ,עם שאר הייחורים שלא טופלו.
טיפולי קנון בהגמעה ובריסוס :היישומים הבאים של התכשיר קנון בוצעו 18 ,11 ,4 ,ימים לאחר הנעיצה.
שתילים עם עלה ראשון ומעלה רוססו בתמיסת קנון  ,0.3%בעוד שבייחורים שעדיין לא לבלבו יושם הקנון
בהגמעה בתמיסה של  0.3%ובכמות של  5סמ"ק לייחור.
תנאי גידול רגילים :השתילים הונחו במגשים והוצבו על שולחנות גידול ,באזור פתוח ,מתחת לרשת צל ולמערכת
מתזים שסיפקה את ההשקיה הרגילה של כל השתילים שגדלו בתנאים אלה.
עקת עודף מים :השתילים גדלו באזור הפתוח ובתנאים רגילים .הכוונה הייתה כי בנוסף להשקיה הרגילה,
יושקו השתילים אחת ליומיים (בצינור) בהשקיית רוויה.
עקת חום :השתילים מטיפול זה גדלו בתנאים הרגילים והכוונה הייתה להכניס אותן במהלך הניסוי פעמיים
לתא גידול מואר ,בחום של  43מעלות לשמונה שעות.
גידול בתנאים מבוקרים :הייחורים בטיפולים  10 ,5הוכנסו לחדר גידול בתוך חממה שהטמפרטורה כוונה בו ל-
 24מעלות וההשקיה בוצעה על ידי מערכת מתזים.
השקיה :לאחר הנעיצה של הייחורים ניתנה השקיית הרוויה של מצע הגידול בעציצים וההשקיה במשך שבועיים
הייתה מבוססת על מערכת מתזים שפעלה על פי ההנחיה של השתלן (מספר השקיות ביום ,חמש דקות בכל פעם).
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ספירות והערכות
במהלך הניסוי בוצעו מספר ספירות הבאות לתאר את חיוניות השתילים ,התפתחותם ,ולחילופין ,קצב נשירת
העלים בהם (כתוצאה מאירוע שרב) .הספירה הראשונה בוצעה בין היישום השני לשלישי של התכשיר קנון
( .)30.4.17בספירה זו ולאחריה סווגו השתילים לפי מצבם הפנולוגי ,כמו :פקע רדום ,תפיחת פקעים ,לבלוב ועוד.
בהערכה האחרונה ( ,)17.5נחלקו השתילים על פי מספר מדדים ,אך התוצאות מוצגות ה לשתילים חיים (החל
מתפיחת פקעים עד שתיל מפותח) ולשתילים לא חיים (שתילים עדיין בתרדמה וכאלה שמתו) .בסיום הערכה
האחרונה הוצאו מהעציצים כל השתילים המתים ואלה שכל העלים בהם נשרו ,ובוצעה בהם הערכה של מערכת
השורשים.
תוצאות
אירוע שרב :יומיים לאחר תחילת הניסוי ( )21.4היה אירוע של שרב כבד שנמשך יומיים ועם טמפרטורות של 36
מעלות .כנראה שההשקיה על ידי המתזים לא הספיקה לשמור על חיוניות השתילים .כתוצאה מכך ,החלו העלים
המלבלבים והמפותחים יותר להתייבש ולנשור .דבר שגרם בסופו של דבר לתמותה של שתילים רבים ,ללא קשר
נראה לעין לטיפול אותו קיבלו .למרות אירוע השרב בתחילת הניסוי ,יושמו שלושת טיפולי הקנון על פי התכנית,
אך כל טיפולי העקה אותם היו צריכים לקבל השתילים נדחו עד לשיפור המצב וחיוניות השתילים .דבר זה לא
קרה ובשתילים שעליהם נשרו במהלך הניסוי ,לא הופיע לבלוב חדש מפקעים משניים .כתוצאה מכך חלק ניכר
מהשתילים מתו.
בספירה האחרונה שבוצעה ב  17.5.17נמצא כי למעלה מ  97%משתילי קריניאן המורכבים על רוג'רי הוגדרו כלא
חיים (לא התעוררו או מתו) ,ללא כל השפעה של הטיפולים בתכשיר קנון .גם בשתילי קריניאן על פולסן היה
אחוז השתילים הלא חיים גבוה (מעל  )63%אך נמוך משמעותית מהשתילים המורכבים על רוג'רי .בטיפולים עם
שלושה ריסוסים של קנון שהחלו לאחר הנעיצה ,היו יותר שתילים חיים בהשוואה לשתילי ההיקש (טבלה מספר
.)1
גם השתילים שגדלו בתוך חדר הגידול נפגעו קשה מאירוע השרב .בשתילי קריניאן על רוג'רי כל השתילים מתו,
בהשוואה לשתילי קריניאן על כנת פולסן ,בהם נמצאו  50%שתילים חיים .בהשוואה בין שתילים שגדלו בתנאים
רגילים לאלה שגדלו בתא גידול ,אין כמעט הבדל בשתילים על כנת רוג'רי ,בעוד ששתילים על פולסן אחוז
השורדים בתא הגידול היה כמעט כפול מאלה שגדלו בתנאים רגילים (טבלה מספר .)2
טבלה מספר  :1מצב החיות של שתילי קריניאן שהורכבו על כנת פולסן ,או על כנת רוג'רי ,לאחר שטופלו בתכשיר קנון ,גדלו
בתנאים רגילים ,ועברו בתחילת הניסוי אירוע שרב כבד במשך יומיים .המספרים מבטאים את אחוז השתילים החיים (החל
משתילים עם פקעים תפוחים ועד שתילים מפותחים) ,בהשוואה לשתילים לא חיים (שתילים בתרדמה ושתילים מתים).
ממוצע של  120שתילים (ב  12חזרות).

7.5.17
לא חיים
 98.3א
 98.3א
 97.3א
 82.5ב
 63.3ג
 76.7ב

חיים
 2.0א
 1.7א
 2.5א
 17.0ב
 37.0ג
 23.0ב

הטיפול
קנון  ,0.3%טבילה  3 +ריסוסים
קנון  3 ,0.3%ריסוסים
היקש
קנון  ,0.3%טבילה  3 +ריסוסים
קנון  3 ,0.3%ריסוסים
היקש

הכנה
רוג'רי
רוג'רי
רוג'רי
פולסן
פולסן
פולסן

מס
1
3
5
2
4
6

הערות .1 :מספרים המלווים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהק כאשר .0.05 =α
 .2מאחר ולא הופעלו תנאי עקה ,תוצאות כל טיפול הן ממוצע של  120שתילים ( 10חזרות).

48

מיזם חוס"ן משתלות גפן .דו"ח לשנת המחקר השנייה
טבלה מספר  :2השפעת אירוע השרב על התפתחות והישרדות שתילי קריניאן מורכבים על רוג'רי ופולסן שגדלו בחדר גידול
ולא קיבלו טי פולי קנון .המספרים מבטאים את אחוז השתילים החיים (כל השתילים החל ממצב מתפיחת פקעים ועד שתילים
מפותחים) ,בהשוואה לשתילים לא חיים (שתילים בתרדמה ושתילים מתים) .ממוצע של  40שתילים (ב  4חזרות).

 %חיים
תנאים מבוקרים
0.0
50.0

17.5.17
טיפול
רוג'רי היקש
פולסן היקש

תנאים רגילים
4.2
28.3

מס
2
4

שתילים מתים של קריניאן על רוג'רי שגדלו בתנאים רגילים ,הוצאו לאחר הערכה האחרונה ממצע הגידול
נשטפו ,ונבדק בהם אזור בית השורשים .בשתילים אלה הייתה תמותה של מערכת השורשים ברמה של 27.5-
 .35.5%בשתילים שטופלו בתכשיר קנון לא היה כל שיפור במצב מערכת השורשים .בין שורשי כנת הרוג'רי
שהוגדרו כחיים ,באחוז גבוה מהם לא הייתה מערכת שורשים פעילה אלא רקמת קאלוס בלבד .לעומת זאת,
בשתילי קריניאן על פולסן הייתה תמותה של מערכת השורשים נמוכה ( .)7-9%בשתילים שהוצאו ושהוגדרו
כחיים ,נמצאה מערכת שורשים יחסית מפותחת ועם מעט מאוד שתילים בהם במקום שורשים היה קאלוס
(טבלה מספר  .)3גם שתילים שגדלו בתא הגידול ומתו ,הוצאו מהעציצים ונבדקה בהם מערכת השורשים .נמצא
כי בשתי הכנות שנבדקו רמת התמותה של מערכת השורשים הייתה דומה (בסביבות  ,)50%אך מערכת השורשים
של השתילים המורכבים על כנת פולסן שהוגדרו כחיים הייתה מפותחת יותר.
טבלה מספר  :3בדיקת חיות והתפתחות מערכת השורשים של השתילים המורכבים על שתי הכנות ,הלא חיים שהוצאו
מהעציצים לבדיקה .לאחר שטופלו בתכשיר קנון ,גדלו בתנאים רגילים או בתא גידול ועברו אירוע שרב כבד במשך יומיים.
המספרים מבטאים את אחוז השתילים שנמצאה בהם מערכת שורשים כלשהי ,שתילים שבשורשים שלהם נראה רק הקאלוס
וכן שתילים ללא מערכת שורשים או מתמותה או שכלל לא התפתחה.

דרגות שורשים ב%-
תנאי גידול רגילים
תנאים מבוקרים
מת
קאלוס
חי
מת
קאלוס
חי
---27.6
23.9
48.5
35.5
29.4
35.1
42.5
35.0
22.5
8.9
8.0
83.1
---7.2
12.7
80.1
50.0
4.2
45.8

טיפול
רוג'רי  +קנון
רוג'רי היקש
פולסן  +קנון
פולסן היקש

מס
1
2
3
4

סיכום
 .1טיפול בתכשיר קנון לפני השרב (לקראת הנעיצה) לא השפיע לטובה על השתילים .מספר טיפולים בקנון
שיושמו לאחר אירוע השרב ,גם הם לא הצליחו להפחית את הנזק שנגרם לשתילים בשתי הכנות .כנראה כי
תנאי עקה קשים בשלבים פנולוגים מוקדמים אינם ניתנים לתיקון על ידי טיפולי קנון.
 .2אירוע השרב לכשעצמו גרם לנזק רב לשתילים ,אך ייתכן כי פרק הזמן הקצר שעבר מתקופת ההכמנה בו
נמצא השתיל המורכב בתנאים מיטביים ,אך גם רגישותו רבה ,לאירוע השרב העצים את הנזק.
 .3גם שתילים ששהו בתא הגידול נפגעו מהשרב .תא הגידול הנמצא בתוך חממה אינו מצליח לשמור על
הטמפרטורה הרצויה והיא עולה למרות פעולת המזגן המאומצת למעלה מ  30מעלות .המשך גידול השתילים
בתא הגידול לא הקנה להם כל יתרון .יתר על כן ,כתוצאה מהשרב ,נפגע במידה מסוימת גידול של השתילים,
זאת בשל הטמפרטורות הנמוכות בתא הגידול והתאדות מועטה של המים דבר שגרם למעשה לעודף מים
בעציצים.
 .4בניסוי זה בלט ההבדל בין השתילים המורכבים של קריניאן על רוג'רי שרבים מהם לא הגיעו לידי לבלוב (גם
ללא קשר לאירוע השרב) .זאת ניתן לראות בין השאר במצב מערכת השורשים .בעוד שברוג'רי ,רבים
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מהשתילים היו עדיין בשלב של קאלוס ,מערכת השורשים בשתילים המורכבים על פולסן הייתה מפותחת
יותר.
 .5נראה כי השרב הכבד השפיע לרעה בעיקר על השתילים מכנת הפולסן ,במקרה זה אחוז השתילים המלבלבים
בעת הנעיצה היה יחסית גבוה והשרב המית רבים מהם.

 .2תצפית בשתילים שנותרו
לאחר שכל השתילים מהניסוי המוקדם אשר מתו או עלוותם נשרה נבדקו ונספרו ,נשארו השתילים המפותחים
לפי הפרוט הבא:
 .1שתילי קריניאן על כנת פולסן שטופלו בקנון –  76שתילים
 .2שתילי קריניאן על כנת פולסן שלא טופלו בקנון –  54שתילים
 .3שתילי קריניאן על כנת רוג'רי שטופלו בקנון –  6שתילים
 .4שתילי קריניאן על כנת רוג'רי שלא טופלו בקנון –  5שתילים
השתילים שנשארו מפותחים היו על בסיס כנת פולסן והם שימשו לביצוע תצפית כדלהלן:
טיפולי התצפית

 27שתילים
 27שתילים
 38שתילים
 38שתילים

טיפולי קנון
מעכשיו
היקש
היקש
קנון 0.3%
קנון 0.3%

טיפול
קודם
היקש
היקש
קנון 0.3%
קנון 0.3%

תנאי גידול מעכשיו
תנאים רגילים
עקת עודף מים
תנאים רגילים
עקת עודף מים

החלק הנבדק
קריניאן+פולסן
קריניאן+פולסן
קריניאן+פולסן
קריניאן+פולסן

טיפול
מספר
1
2
3
4

מהלך התצפית
התצפית החלה בתאריך  .23.5.17גידול השתילים היה באותו מקום בו גודלו השתילים בניסוי המוקדם.
טיפולי קנון :ביום תחילת התצפית ,בתאריך  23.5.17בוצע הריסוס הראשון בקנון  0.3%בשתילים מהטיפולים
 4 ,3ואחריו יושמו עוד שני ריסוסים דומים 6 ,ו  13ימים לאחר הריסוס הראשון.
עקות עודף מים :ארבעה ימים לאחר הטיפול הראשון בקנון ניתנה השקיית רוויה לטיפולים  ,4 ,2בנוסף
להשקיה הרגילה שמקבלים כל השתילים בתצפית .חמש עקות מים נוספות בוצעו אחת לשלושה ימים במשך
כשבועיים ,באותה המתכונת כמו בניסוי המוקדם.
ספירות והערכות
במהלך התצפית בוצעו מספר הערכות וספירות .מאחר ובתצפית השתתפו שתילים יחסית מפותחים עם מספר
עלים ,נבדקו בספירות אלה רמות התפתחות השתילים עם מדדים כמו ,גובה השתיל ,מספר עלים ועוד.
תוצאות
בכל הערכות והספירות שבוצעו לא נראו כל הבדלים בין השתילים שטופלו בקנון בהשוואה לשתילים מקבוצת
ההיקש .כמו כן לא נמצאו כל הבדלים בין שתילים שעברו עקות של עודף מים לשתילי ההיקש .בכל הטיפולים
הייתה התפתחות השתילים מהירה ודומה.
סיכום
כנראה שרגישותם של שתילי גפנים לתנאי עקה כלשהם מוגבלת לתקופה הראשונה לאחר ההכמנה .שתילים
אשר עברו שלב פנולוגי מסוים כבר אינם רגישים לתנאי עקה ,אפילו קשים.
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 .3ניסוי מאוחר
רקע:
ניסוי זה בוצע לאחר שהניסוי המוקדם לא השיג את מטרתו ,עקב אירוע שרב שגרם לתמותה רבה של שתילים.
ניסוי זה נערך באותו מועד בו מתבצעות כל הפעולות במשתלה לכן ,חלק מהפעולות (כולל ההכמנה) נעשה
במשתלה ובשתילים המיועדים לגידול מסחרי .ניסוי זה בוצע במתכונת מעט שונה ועל מנת להבטיח שלא תהיה
פגיעה כלשהי בימים הראשונים לאחר הנעיצה ,הוכנסו כל הייחורים המורכבים לחדר גידול לתנאים מיטביים
והניסוי החל למעשה לאחר שהוצאו משם.
המטרות
 .1בדיקת חיוניות והתפתחות שתילי גפנים מהזן קריניאן המורכבים על שתי כנות ,פולסן ורוג'רי.
 .2בדיקת חיוניות והתפתחות שתילים מורכבים שגדלו בתנאים רגילים ובתנאי עקה ,לאחר שטופלו בקנון.
חומרים ושיטות
בתאריך  17.5.17הוצאו ממשתלת דור-און לאחר הכמנה ,ייחורים של קריניאן על כנת רוג'רי וכן ייחורים של
קריניאן על כנת פולסן .הייחורים הועברו למכון וולקני ושם נשתלו ,באותם העציצים ששימשו בניסוי הקודם
(השתילים שמתו) ,אך על מצע חדש .הייחורים מוינו ונבחרו הייחורים המיועדים לנעיצה שנראו ללא תמותת
העין המרכזית וחיוניות הלבלוב (בפולסן) ,ועם שורשים או קאלוס כלשהו (ברוג'רי) .לצורך ביצוע הניסוי ננעצו
 160שתילים של קריניאן בכל אחת מהכנות .חשוב לציין כי כבר לאחר ההכמנה ,נראו השתילים על כנת הפולסן
יותר מפותחים וחיוניים מהייחורים על כנת הרוג'רי .לאור זאת ,בעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים והלקח
מהניסוי המוקדם ,הוכנסו כל השתילים לאחר הנעיצה והשקיית הרוויה לחדר גידול לטמפרטורה של 23-24
מעלות .הכוונה הייתה להשאיר אותם בתנאים אלה  10ימים ולהעביר אותם לאזור הפתוח לביצוע הניסוי .לאור
מצב הייחורים המורכבים על כנת הרוג'רי הוארכה (בהמלצת השתלן) החזקתם של כל הייחורים בתא הגידול
והם הוצאו לאזור הגידול בתאריך  18 ,4.6.17ימים לאחר הכנסתם.
מתכונת הניסוי :הניסוי נערך בארבע חזרות עם  10ייחורים בכל חזרה.
הטיפולים בניסוי
מספר
ייחורים
40=4*10
40=4*10
40=4*10
40=4*10
40=4*10
40=4*10
40=4*10
40=4*10

ריכוז הקנון
ומספר יישומים
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
טיפול בקנון 0.3%
היקש ללא טיפול
היקש ללא טיפול
היקש ללא טיפול
היקש ללא טיפול

תנאי גידול

החלק הנבדק

גידול רגיל
גידול רגיל
עודף מים ,חום והמלחה
עודף מים ,חום והמלחה
גידול רגיל
גידול רגיל
עודף מים ,חום והמלחה
עודף מים ,חום והמלחה

קריניאן  +רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +רוג'רי
קריניאן  +פולסן
קריניאן  +רוג'רי
קריניאן  +פולסן

טיפול
מספר
1
2
3
4
5
6
7
8

תנאי גידול השתילים:
תנאי גידול רגילים :השתילים הונחו במגשים והוצבו על שולחנות גידול ,באזור פתוח ,מתחת לרשת צל ולמערכת
מתזים שסיפקה את ההשקיה הרגילה של כל השתילים .המתזים הופעלו מספר פעמים ביממה  5דקות בכל פעם.
ביצוע עקות :שתילי הקריניאן על כנת הפולסן הוצאו מחדר הגידול כשהם מפותחים יחסית .על מנת להבטיח
שהעקות ישפיעו לרעה על השתילים ויהיו הבדלים בין הטיפולים ,ניתנו במהלך הניסוי לטיפולים המתאימים
שני סוגים של עקות ,עודף מים וחשיפה לטמפרטורות גבוהות .לאחר שהתברר כי לעקות לא הייתה השפעה
שלילית (בלשון המעטה) ,הופעלה על השתילים לקראת סיום הניסוי עקת המלחה.
עקות של עודף מים :בנוסף להשקיית המתזים הרגילה ,ניתנו השקיות רוויה (בעזרת צינור) ,שהחלו יומיים
לאחר טיפול הקנון השני במרווחים של כשלושה ימים.
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עקות חום :בין השקיות ההרוויה נחשפו השתילים מטיפול זה לשתי עקות חום .הראשונה הייתה  4ימים לאחר
היישום השני של התכשיר קנון בתאריך  .8.6.17השתילים הועברו ממרחב הגידול הפתוח לתא גידול מואר
בטמפרטורה של  43מעלות למשך שמונה שעות .עקת החום השנייה בוצעה  12ימים לאחר עקת החום הקודמת
( )20.6.17ובאותם התנאים.
עקת המלחה :לקראת סוף הניסוי הופעלה על השתילים עקת המלחה ,על ידי הוספת מלח שולחן ( )NACLלמים
בריכוז קבוע של /DC 4.5מטר (דצי סימס).
טיפולי קנון :החלו בטיפולים  ,1,2,3,4שגדלו עדיין בתנאים המבוקרים וכשבוע לפני העברתם לתנאים הרגילים
( .)29.5.17הטיפול בקנון בוצע בשתילים עם עלווה (רוב השתילים המורכבים על כנת פולסן) ,בריסוס תמיסת
קנון  .0.3%במידה והיו שתילים ללא עלווה ,בוצעה בנוסף לריסוס גם הגמעה של קנון  0.3%וכל שתיל קיבל 8
סמ"ק .שתילי הרוג'רי (שרובם היו עדיין רדומים) רוססו וגם הוגמעו ,כולל אותם שתילים בודדים שהיו בתחילת
לבלוב או בלבלוב .הטיפול השני של הטיפולים בקנון בוצע  6ימים לאחר הטיפול הראשון ( ,)4.6.17ביום הוצאתם
מחדר הגידול למרחב הפתוח .צורת היישום הייתה כמו בראשון .הטיפול השלישי בקנון בוצע  8ימים מאוחר
יותר  .)12.6לקראת גמר הניסוי ולקראת ביצוע עקת ההמלחה ( ,)20.6.17בוצע יישום נוסף של קנון בטיפולים
המתאימים.
ספירות והערכות
במהלך הניסוי בוצעו מספר הערכות גידול שבטאו את מצב הגדילה של השתילים .הספירה הראשונה שהוגדרה
כספירת אפס בוצעה בתאריך ( ,)29.5כאשר השתילים שהו עדיין בחדר גידול ,חולקו בהתאם לטיפולים וניתן
לטיפולים המתאימים טיפול ראשון של קנון .הספירה בוצעה לפי המדדים הבאים .1 :בתרדמה .2 ,תפיחת
פקעים .3 ,תחילת לבלוב .4 ,לבלוב .5 ,תמותה.
במהלך הניסוי השתילים התפתחו וניתנו דרגות שהתאימו למצב ,אך בכל הספירות והערכות הוגדרו מדדים
שבטאו את חיות השתילים ומצב התפתחותם ,כולל לאחר עקת ההמלחה.
ביצוע חתכים בשתילי רוג'רי :השתילים על כנת רוג'רי המשיכו לא להתפתח ואחוז התמותה בהם הלך ועלה.
כארבעה שבועות לאחר תחילת הניסוי ( )26.6.17הוצאו השתילים ממצע הגידול ונשטפו .חיות השתילים נבדקה
בשני אזורים ,באזור בית השורשים נבדקה המצאות שורשים ,או רקמת קאלוס והוערכה חיות חלק זה של
השתיל .כמו כן נבדקה רמת החיות של הכנה בעזרת חתך ובוצע בשליש התחתון של הכנה ולאזור החתך ניתנו
שלוש דרגות  - 1חום (מת)  .2חום במידה חלקית (חי)  .3ירוק או בהיר (חי).
תוצאות
הבדלים גדולים בין שתי הכנות נראו בייחורים כבר כאשר הוצאו מההכמנה .בעוד שברוב הייחורים על כנת
פולסן הרוכבים היו במצב תקין והכנות נראו עם קאלוס מפותח או עם שורשים ,היחורים על כנת רוג'רי נראו
מאוד לא מפותחים .הרוכבים נראו ברובם עדיין במצב תרדמה והכנות עם קאלוס ראשוני וכמעט ללא שורשים.
במהלך הניסוי ההבדלים בין שתי הכנות הלכו וגדלו ההבדלים בין השתילים הלכו וגדלו ,לכן בהצגת התוצאות
לא בוצעה השוואה ישירה בין השתילים משתי הכנות.
מצב הייחורים על כנת רוג'רי היה גרוע כבר לאחר סיום ההכמנה .רוב הפקעים היו עדיין רדומים ובבסיס הכנה
כמעט ולא נראתה פעילות למעט אחוז מסוים עם רמות כאלה ואחרות של קאלוס .מצב זה כמעט ולא השתנה
למרות שהייחורים הוכנסו לחדר גידול ובתנאים מיטביים או דומים להם ובספירת האפס ניתן לראות (טבלה
מספר  )4כי במעלה מ 90% -מהשתילים לא הייתה כל פעילות נראית לעיין ,או שהעיניים היו רדומות (הרוב) או
שהשתילים מתו .מצב זה לא השתנה משמעותית בסיום הניסוי ,אם כי נראה כי תנאי העקה פגעו יותר בשתילים.
שלושת הטיפולים שקיבלו חלק מהשתילים לא השפיעו כלל .בהערכה האחרונה שבוצעה לאחר שהשתילים
הוצאו מהעציצים ונבדקה החיות/הפעילות של אזור בית השורשים והחיות של הכנה על ביצוע חתך בכנה עצמה,
נראה כי אחוז השתילים עם סימני החיים באזור בית השורשים היה  ,32-45%אחוז החתכים עם כנות חיות
לגמרי או למחצה היה  ,15-42%כי לעקות הייתה השפעה שלילית על השתילים וכי השפעת הקנון כמעט ולא
באה לביטוי על השתילים (טבלה מספר .)5
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טבלה מספר  :4מצב שתילי הזן קריניאן על כנת רו ג'רי עם תחילת הניסוי (ספירת אפס) בהשוואה למצבם לקראת סיום
הניסוי .המספרים מבטאים את מצב החיות וההתפתחות של הייחורים בתחילת הניסוי ואת מצבם בסיומו לאחר שלושה
שבועות.

19.6.17
מלבלב
 2.5אב
 7.5ב
 2.5אב
 0.0א

מת
 97.5אב
 92.5ב
 97.5אב
 100.0א

 - 29.5.17ספירת אפס
טיפול
ת.לבלוב רדום+מת מלבלב פקע תפוח
קנון רגיל
 2.5א
 2.5אב
 95.0א
 0.0א
היקש רגיל
 0.0א
 10.0ב
 90.0א
 0.0א
קנון עקה
 2.5א
 0.0א
 97.5א
 0.0א
היקש עקה
 0.0א
 0.0א
 100.0א
 0.0א

כנה
רוג'רי
רוג'רי
רוג'רי
רוג'רי

טבלה מספר  :5מצב החיות של שתילי קריניאן על כנת רוג'רי לאחר ששהו בחדר גידול  18ימים ,גדלו בתנאים רגילים
כשלושה שבועות וטופלו בשלושה טיפולים של קנון  . 0.3%המספרים מבטאים את מצב החיות של אזור בית השורשים ,ושל
הכנה בשליש התחתון שלה.

 %חיים
כנה
 42.5ב
 17.5אב
 20.0אב
 15.0א

שורשים
 45.0א
 32.5א
 35.0א
 37.5א

26.6.17
טיפול
 3טיפולי קנון וללא עקות
ללא קנון וללא עקות
 3טיפולי קנון עם עקות עודף מים
ללא קנון ועם עקות עודף מים

כנה
רוג'רי
רוג'רי
רוג'רי
רוג'רי

מצב ההתחלתי של הייחורים על כנת פולסן נראה שונה לחלוטין .עם הוצאתם מההכמנה ברובם נראתה פעילות
במערכת השורשים וכן בחלק העליון של הפקע ורמת התמותה היה נמוך מאוד .הכנסתם של הייחורים לחדר
הגידול שיפרה את מצבם משמעותית ובספירת האפס ()29.5.17
הייתה רמת הייחורים המתים והרדומים (לא חיים) נמוכה ודומה בכל הטיפולים (( )10-20%טבלה מספר .)6
השתילים שיצאו לאזור הגידול הרגיל היו ברובם די מפותחים ,עקות החום וההשקיות העודפות לא השפיעו
לרעה על השתילים והשפעת טיפולי הקנון לא באה לידי ביטוי .עם זאת נראה כי בשתילים ששהו בתנאים
הרגילים ללא העקות ,טיפולי הקנון הפחיתו בחצי את תמותת השתילים (טבלה מספר  ;6לא מובהק) .לאחר
שנראה כי העקות לא השפיעו על התפתחות השתילים בוצעה בטיפולים אלה המלחה של השתילים .תוך מספר
ימים נראתה השפעה של ההמלחה על העלווה .העלים החלו להתקפל ,להתייבש מהקצוות ולאחר זמן חלקם
החל לנשור .בספירות שבוצעו במהלך ההמלחה ,נראה כי ההמלחה השפיעה באופן שלילי על כל טיפולי העקה
עם שונות גדולה בין השתילים בתוך טיפול .בגמר הניסוי הוצאו כל השתילים החיים ,השורשים נשטפו ושנשקלה
העלווה ומערכת השורשים בכל אחד מהשתילים .בין השתילים שלא קיבלו עקות נראה כי בשתילים שטופול
בקנון המאה הצמחית הייתה יותר גבוהה בהשוואה לשתילים הרגילים שלא טופלו .בין השתילים שקיבלו את
כל העקות ובכלל זה את ההמלחה ,משקל השורשים בשתילים עם וללא קנון דומה ,אך משקל העלווה בשתילים
עם העקות וללא קנון היה גבוה משמעותית לעומת שתילים ללא קנון (טבלה מספר .)7
טבלה מספר  :6מצב שתילי הזן קריניאן על כנ ת פולסן עם תחילת הניסוי (ספירת אפס) בהשוואה למצבם לקראת סיום
הניסוי .המספרים מבטאים את מצב החיות וההתפתחות של הייחורים בתחילת הניסוי ואת מצבם בסיומו לאחר שלושה
שבועות.

מת
 12.5א
 25.0א
 20.0א
 20.0א

 - 29.5.17ספירת אפס
19.6.17
מלבלב  +ת.לבלוב רדום+מת מלבלב  +פקע תפוח
 10.0א
 80.0א
 10.0א
 0.0א
 87.5א
 10.0א
 77.5א
 12.5א
 0.0א
 75.0א
 15.0א
 72.5א
 12.5א
 2.5א
 77.5א
 5.0א
 75.0א
 20.0א
 2.5א
 77.5א
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ללא עקה ,עם קנון
ללא עקה וללא קנון
עם עקה ועם קנון
עם עקה וללא קנון

כנה
פולסן
פולסן
פולסן
פולסן
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טבלה מספר  :7מצב שתילי קריניאן על כנת פולסן בגמר הניסוי בספירות מצב החיות וההתפתחות שלהם ובשקילת המסה
הצמחית .המספרים מבטאים את מספר העלים הממוצע בשתילים החיים ,את אחוז התמותה של השתילים ,את המשקל
הממוצע של העלווה ושל מערכת השורשים (בגרמים) בכל שתיל.

עלווה
 3.18בג
 2.44אב
 2.39א
 3.42ג

משקל בגר'
שורשים
 1.13ב
 0.67א
 0.73אב
 1.00אב

מצב השתילים
תמותה  %מס' עלים
 6.2ב
 15.0א
 5.6אב
 27.5א
 3.9א
 30.0א
 5.6אב
 30.0א

7.8.17
טיפול
ללא עקה ,עם קנון
ללא עקה וללא קנון
עם עקה ועם קנון
עם עקה וללא קנון

כנה
פולסן
פולסן
פולסן
פולסן

סיכום
הבדל בין הכנות :ההבדל בין הכנות בניסוי זה מצביע על בעיה קשה מאוד הקיימת בשתילי קריניאן המורכבים
על כנת רוג'רי .מהידע המצטבר מניסוי דומה שבוצע בשנה שעברה מקור הבעיה בשתילים המורכבים היא הכנה
רוג'רי .השתילים המורכבים מכנה זו כלל לא הגיעו להתפתחות כלשהי .לכן בפרקים הבאים כל הסיכום מתייחס
לשתילי הקריניאן המורכבים על כנת פולסן ,בהם התפתחות השתילים לאחר הוצאתם מההכמנה היה יותר
מסביר.
המצב הפנולוגי של השתילים בניסוי :גדילתם של השתילים בניסוי המאוחר הייתה במקום בו גדלו השתילים
בניסוי המוקדם והרצון להימנע מאפשרות שהשתילים יחשפו לתנאים קשים במיוחד מיד בתחילת הניסוי ותנאי
מזג אוויר לא יציבים ,הביאה לגדילת השתילים בתנאים מיטביים או קרובים לכך מיד לאחר הוצאתם
מההכמנה .עם זאת ,שהייתם של השתילים בתנאים אלה הייתה ארוכה מדי עבור השתילים המורכבים על כנת
פולסן .השתילים היו כבר מפותחים "והמכות" (העקות) שהונחתו על השתילים לא השפיעו לרעה על גדילתם
והתפתחותם.
העקות :בהמשך לסעיף הקודם ,ייתכן שהעקות על השתילים האלה אף השפיעו במידה מסוימת לטובה ,שכן
השתילים בטיפולי העקות נראו מעט יותר מפותחים מהשתילים ללא עקה .ייתכן ששתילים שהושקו בהרוויה
(שלא השפיעה עליהם) ויומיים לאחר מכן נחשפו לטמפרטורות גבוהות ולאחר מכן שוב מקבלים השקיית הרוויה
מגיבים טוב יותר .עקת ההמלחה לא הביאה לתוצאות הרצויות ,מאחר וסימני העקה ,על השתילים היו מאוד
לא אחידים בתוך אותו הטיפול ואף באותה החזרה.
טיפולים בקנון :לא נראתה כל השפעה של הקנון על טיפולי העקה ,לא בגלל שהשתילים בטיפולי העקה היו במצב
גידולי גרוע ,עם זאת נראה כי קיימת השפעה חיובית של טיפולי הקנון על השתילים ששהו בתנאי גידול רגילים.
יש לציין כי תנאי הגידול "הרגילים" באזור הפתוח במשך תקופה ארוכה היו למעשה פחות ממיטביים,
הטמפרטורות במקום כזה יחסית גבוהות ,גם פיזור ההשקיה במתזים לא היה אחיד .ייתכן כי דווקא במצבים
כגון אלה באה לידי ביטוי פעילות הקנון.
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