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 תקציר

, )Passion Dream )PDבזן השעונית   הסיבה לפריחה בשתי עונותלבדוק המחקר נועד :הצגת הבעיה

ביקור  .כדי לקבל פרי ראוי לשווק במהלך כל השנה, ולנסות למצוא דרכים לפריחה במשך כל השנה

גורמת לנזק חקלאי מאחר והדבורים אוספות , עם פתיחת הפרח, דבורת הדבש בשעות הבוקר המוקדמות

המחקר . דניתלפיכך מבצעים החקלאים מוקדם בבוקר הפריה י. אבקה מבלי שהן באות במגע עם הצלקות

 .נועד לנסות ולגלות אם ניתן לשנות את מועד פתיחת הפרח במהלך היממה

התבצעו ניסויי  .במגוון תנאי גידול מבוקרים PDהשתמשנו בייחורים מהזן  :מהלך ושיטות עבודה

כמו כן נבדקה ההשפעה של ריסוס בסוגי הורמונים צמחיים שונים על , הרכבה עם קו שעונית אחר

 . חיםהתפתחות הפר

בכל מפרק במהלך כל השנה לאחר תקופה יובנילית קצרה נוצרת פרימורדיה פרחית  :תוצאות עיקריות

 יצירת כל אברי הפרח תלויה -השלמת התפתחות הפקע הרפרודוקטיבי. ללא תלות בתנאי הסביבה

התפתחות הפקע ) ימים קצרים או טמפרטורות חמות(בתנאים  לא מיטביים . בהשפעת תנאי הסביבה

העיכוב בהתפתחות הפקע את  ניתן לבטל חלקית . הרפרודוקטיבי נעצרת לאחר היווצרות עלי הגביע

בצאצאי הכלאה עצמית  .יברלין'הרפרודוקטיבי בתנאי יום קצר או טמפרטורה חמה על ידי מעכב סינתזת ג

 בתנאי .PDבו אורך היום הנדרש להתפתחות הפקע הרפרודוקטיבי קצר מזה של ה  נמצא קו PDשל הזן 

להשלים באופן מלא את  PD לקו מאפשראורך יום כזה קו זה מצליח להעביר באמצעות הרכבה סיגנל ה

פתיחת הפרח ) במהלך היממה(השפעת תנאי טמפרטורה ותנאי הארה על מועד . לפרוחהתפתחות הפרח ו

ל מועד  עאין השפעה לטמפרטורהיש השפעה לשעת השחר אך  נראה שודהמתוצאות העב. נבדקה גם היא

אור או חושך קבוע משבשים את מועד פתיחת הפרח במהלך . יתכן ולעוצמת אור יש השפעה.פתיחת הפרח

 .היממה

ריסוס ביוניקונזול מאפשר .  בתנאים מבוקרים ניתן לגרום להתפתחות פרחים במהלך כל השנה: מסקנות

יש צורך .  לתנאי שדהמלץאין עדיין טיפול מו. התפתחות חלקית של פרח בתנאים מבוקרים לא מיטביים

רצוי להמשיך לחקור טיפולים הורמונליים וכן . לבדוק השפעת עוצמות אור על שעת פתיחת הפרח

 . להשקיע בבירור זנים נוספים



 

 מבוא

מין זה . .Passiflora edulis Simsשייך למין , עליו נעשתה עבודה זו, Passion Dreamזן הפסיפלורה 

בתוך משפחה גדולה זו הידועה בעיקר הודות . Passifloraceaeם במשפחת ה  מיני520הינו אחד מתוך כ 

 מגדליםבין המינים האכילים מ.  מינים עם פירות אכילים20ישנם כ , לפרחים המיוחדים והיפים שלה

 הידוע .Passiflora edulis Simsהמין הוא  הנפוץ ביותר ,מינים בצורה מסחרית 4-5ברחבי העולם 

מוצא מין זה . טרופי-תפוצתו משתרעת בכל הארצות השוכנות באזור הטרופי והסוב. םפירותיו הטעימיב

 Ulmer(מדרום ברזיל דרך פרגוואי ועד צפון ארגנטינה, אמריקה-מרכז יבשת דרום-מיוחס לאזור דרום

et al., 2004( .ם הידועים ביותר ממין זה הם הפסיפלורה הסגולה גזעישני ה)Passiflora edulis 

forma edulis.( והפסיפלורה הצהובה )P. edulis. f. flavicarpa Degener .( לפסיפלורה הסגולה יש

הוא אינו גדול כמו בפסיפלורה הצהובה אך טעמו מתוק יותר ובעל ארומה חזקה , פרי עם קליפה סגולה

פרח . צמח הפסיפלורה הסגולה עמיד לטמפרטורות קרות ורגיש למחלות קרקע ונמטודות. יותר

. הוא גדול ומלא מיץ, לפסיפלורה הצהובה פרי עם קליפה צהובה. עצמי-הפסיפלורה הסגולה בעל התאם

. פרח הפסיפלורה הצהובה בעל אי התאם עצמי. צמח הפסיפלורה הצהובה עמיד למחלות קרקע ונמטודות

 איכות הפרי והצמח נעשה יצירת מכלואים לשם שיפורו אלו יש כאמור יתרונות וחסרונות גזעיםלשני 

הוואי ופלורידה והניב תוצרי מכלוא עם , של המאה הקודמת באוסטרליה' 80-וה' 70-כבר בשנות ה

טובות תכונות השילוב היה רק של אם כי לא תמיד , הסגולה והצהובהמהפסיפלורה תכונות משולבות 

(Knight, 1972). זן Passion Dream הינו תוצר הכלאה בין פסיפלורה צהובה וסגולה שנעשתה על ידי 

 על ידי דוקטור עמוס בלומנפלד הזריע בורר. Francis Zee החוקרמאביקים טבעיים בחלקה בהוואי אצל 

ם מהגליל ועד  דונם המתפרסי2000מוערך בכ הנטוע בזן זה היקף השטח , כיום. ומשה גורן במכון וולקני

 חדשים לאחר 7-6 - הזן מניב לראשונה כ.מצטיין הן בתכונות הפרי והן בתכונות הצמחהזן  .הנגב המערבי

. ספטמבר-ומבשיל ביולי, יוני-פורח במאי) הראשון(הגל הקיצי , הוא פורח ומבשיל בשני גלים. הנטיעה

המגדלים מעונינים בשווק . מרץ-ומבשיל באמצע דצמבר, תחילת נובמבר-פורח בסוף ספטמבר, הגל השני

רצוי לנסות להרחיב את , מאחר ולא ניתן לאחסן את הפרי לאורך זמן. בעיקר ליצוא במשך כל השנה, פרי

 . לאורך כל השנהעונת הפריחה כדי להגיע לפרי בשל 

י " ומטרתו לעודד הפריה זרה ע כוללת מספר שלבים.Passiflora edulis Simsבמין  פתיחת הפרח

 דבורת עצים זה ובמקומות רבים אחרים המאביקה העיקרית היאאזור המוצא של מין ב. יםמאביק

)Xylocopa(  בארץ דבורת עצים זו אינה נמצאת ומי שעושה . הטובה ביותר למין זההנחשבת למאביקה

הסיבות לכך . הנחשבת כפחות מוצלחת, )Apis mellifera (באופן חלקי את העבודה זו דבורת הדבש

גופה הקטן המונע ממנה להגיע לצוף וכך משך . א: הדבש פחות מוצלחת מדבורת העצים הןשדבורת 

בנוסף גם כאשר היא מסתובבת על הפרח הסיכוי כי גופה יגע , השהות שלה על הפרח הוא קצר יחסית

בשלבים , דיווחים של חקלאים בשטחעל פי . ב). Hammer, 1987(נמוך יחסית לדבורת העצים בצלקות 

דבורת הדבש , יים של פתיחת הפרח כאשר המאבקים נמצאים פתוחים והצלקות רחוקות מהםהראשונ

לצלקות במקרה כזה . יכולה לרוקן את כל האבקה מהפרח עוד לפני שהצלקות מתקרבות למאבקים



למרות שונות , על פי הספרות. יית הפרח נפגעתגרגירי אבקה והפר, מגיעים כללא ל שוא, מגיעים קצת

ושל ,  זנים ובין מקומות שונים בעולם שעת פתיחת הפרח בשעונית סגולה היא בשעות הבוקרמסוימת בין

ככל שהטמפרטורה חמה יותר כך פתיחת בספרות נטען ש.  שעונית צהובה בשעות הצהריים המאוחרות

 ;Cox, 1957; Gachanja and Gurnah, 1978; Akamine and Girolami, 1959(, הפרח מקדימה

Hammer, 1987 .(האחת שמדובר על , העובדה כי שעת פתיחת הפרחים קבועה מעלה שלוש אפשרויות

אפשרות שנייה היא מנגנון המבוקר על ידי גורמי סביבה כמו אור או  .פנימי של הצמח על ידי שעון בקרה

ואפשרות שלישית היא שילוב של בקרה על ידי גורמי סביבה ושעון פנימי , או שניהם יחד טמפרטורה

)van Doorn and van Meeterem, 2003 .( במידה וניתן לשלוט על זמן פתיחת הפרח אפשר לגרום

צלקות ,  לאסוף אבקת פרחיםבשעה בה הדבורים יוצאות החוצההפרח יפתח בשעה מוקדמת כך שלכך ש

 .הפרח יהיו כבר בתנוחה הסופית שלהם ליד המאבקים וכך סיכויי ההפריה יגדלו

 

 :מטרות המחקר 

בחינת אמצעים אגרוטכניים . הדרישות הסביבתיות והאנדוגניות הדרושות לפריחה תקינההגדרת . א

 .שיביאו לפריחה תקינה מחוץ לעונה

ובחינת אמצעים אגרוטכניים לשיפור , הגדרת מהות המנגנון ההדרגתי של פתיחת הפרח בשעונית. ב

 .החנטה

  ודיון תוצאות

 .אופן המעכב אחר התפתחות פקעי פריחה

ב אחר השפעת ויש צורך לבצע סימון על גבי קודקוד הצמיחה כדי שניתן יהיה לעכילת הניסוי ביום תח

לא ניתן לסמן את המפרק בחיקו יושב הפקע הרפרודקטיבי . תנאי הניסוי על גורל כל אחד מניצני הפריחה

כ ( אזור זה  בקודקוד הצימוח עקב גודלו הקטן שלתמכאני שסימון כזה כרוך בפגיעה ןמכיוו, הצעיר ביותר

בו אונות ביותר בוגר ההמפרק :  וקל לזיהויי באופן קבוע מפרק בעל מראה ייחודלכן בחרנו לסמן). מ" מ3

 והפקע הרפרודוקטיבי שבחיקו ,"1 מפרק מספר " מכונה אצלנו המפרק. )1איור (העלה עדיין לא נפרשו 

ממפרק זה ראה באופן עקבי שניתוח הקודקוד במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ה ".1פקע מספר "מכונה 

מריסטמה הופעת סימנים ראשונים ל.  מפרקים13-15כלפי מעלה עד למריסטמה הקודקודית יש עוד כ 

 פקעים 9-8 -ישנם כ, על כן.  מפרקים מתחת למריסטמה הקודקודית4-5רפרודוקטיבית מופיעים כ 

 . ים צעירים יותר מזה שמסומןרפרודוקטיבי



 
 ם ארוכים בתנאי טמפרטורה אופטימלייםמעבר מימים קצרים לימי

התקבל מופע אחיד של חוסר פריחה ללא ) לילה/ שעות יום15/9(כאשר הצמחים שהו בתנאי יום קצר 

 ( P.edulisעל פי הספרות תנאי טמפרטורה משפיעים על הפריחה בזנים השונים של  .תלות בטמפרטורה

Simon and Karnatz, 1983; Manica et al., 1985; Menzel et al., 1987; Ishihata et al., 

1989; Meinke and Karnatz, 1990; Menzel and Simpson, 1994 .( בעבודה זו בדקנו האם

צמחים גדלו  . בתנאי יום ארוךPDהטמפרטורה מהוה גורם מרכזי בקביעת גורל התפתחות הפרח בקו 

והועברו לתנאי יום , )לילה/יום (OC16/22ברקע טמפרטורות של ) לילה/ שעות יום15/9(ביום קצר  

ברקע טמפרטורות של תנאי יום ארוך מעבר ל. במשטרי טמפרטורה שונים) לילה/ שעות יום8/16(ארוך  
OC16/22) הראשון רפרודוקטיבי הפקע ה .מהירה ואחידה של פרחים תקיניםהתפתחות הביא ל) לילה/יום

המפרק המסומן ) צעיר יותר( מפרקים מעל 4-6 ובסופו של דבר פרח היה ממוקם תקינהשהתפתח בצורה 

המפרק עם העלה "גיע לעמדה של המפרק זה ). 2איור  (#4-6ולכן מכונה מפרק , )ראה פרק קודם(

 ). 3איור ( יום הוא פרח 57 ולאחר כ  יום מתחילת הניסוי 19-כ" המקופל הגדול ביותר



, OC10/16, OC10/34 ,OC16/22 ,OC16/34:  משטרי טמפרטורה שונים7 -נבדק מעבר ליום ארוך ב
OC22/28 ,OC22/34 ו OC28/34) ב  ביום ארוך 2על פי התוצאות המוצגות באיור ). לילה/יום

,  ביוםOC34על רקע של .  לא היה אף פקע רפרודוקטיבי שהגיע לפתיחהCO28/34טמפרטורה של 

אם כי , יע לפריחה אפשרה למספר פקעים רפרודוקטיביים להגOC22הורדה של טמפרטורת הלילה ל 

אפשרה לפקעים הרפרודוקטיביים  OC16ת טמפרטורת הלילה ל הורד ).2איור (בצורה מאוד לא אחידה 

 על OC10הורדה נוספת של טמפרטורת הלילה ל ). 2איור (לסיים את התפתחותם בצורה יותר אחידה 

שלושת ). 2איור (תם לא אפשרה כלל לפקעים הרפרודוקטיביים לסיים את התפתחו,  ביוםOC34רקע של 

משטרי הטמפרטורה האחרונים שצוינו נועדו לדמות אפשרות של צינון התנדפותי על רקע טמפרטורות 

בכל משטרי הטמפרטורה שנבדקו כאשר . על מנת לאפשר התפתחות פריחה גם בעונה זו, הקיץ החמות



צר ככל שטמפרטורת הזמן עד לפתיחת הפרח היה ק, הופיע פקע רפרודוקטיבי שהצליח לבסוף לפרוח

 .הלילה הייתה גבוהה יותר

יש

 
. אם כי בחלקם התפתחותו נעצרה, לציין כי בכל משטרי הטמפרטורה התחיל להתפתח פקע רפרודוקטיבי

ככל שהטמפרטורה הייתה גבוהה כך שלב , השלב בו נעצרה ההתפתחות היה שונה בכל משטר טמפרטורה

 העצירה בהתפתחות מתרחשת בשלב בו OC28/34של  במשטר טמפרטורות . העצירה היה מוקדם יותר

 העצירה בהתפתחות חלה למרות  OC22/28במשטר טמפרטורות של ). 4Aאיור (מופיעים עלי הגביע 

ברקע ). 4B,C,Dאיור ( )corona(שכמעט כל איברי הפרח הופיעו למעט הכותרת עם השערות 

, ם שהגיעו לפתיחה הייתה יחסית אחידה הופעת פקעים רפרודוקטיבייOC10/16טמפרטורות נמוכות של 

מפרק  על(הופעת פקע רפרודוקטיבי שהגיע לפריחה מבחינת מיקום הייתה יחסית מוקדמת . אם כי איטית

 יום מתחילת ניסוי עד שהופיע וכ 67אך מבחינת זמן לקח לו כ , ))2איור ( מסימון תחילת הניסוי 11-16

  ). 3איור ( יום עד שפרח 137



 . PDבקו  התפתחות הפקע הרפרודוקטיבי  היום עלהשפעת אורך

פי תוצאות הניסויים שתוארו לעיל ניתן להסיק כי חוסר הפריחה בארץ בעונת הקיץ נובע מטמפרטורה על

הגורם המעכב את התפתחות  לגבי חוסר הפריחה בעונת החורף לא בהכרח הטמפרטורה היא. חמה מדי

 12/26OC נפסקת הפריחה בשדה הטמפרטורה היא כ מכיוון שבסוף חודש אוקטובר כאשר, הפריחה

 על פי אתר של משרד החקלאות – באזור רחובות 52004/ממוצע של השנים (

html.gamliel/csv/il.gov.moag.www://http .( עובדה זו ונתונים המוזכרים בספרות לגבי

 שעות אור אין התפתחות 11-12הובה והסגולה כי בתנאים של אורך יום עם פחות מ הפסיפלורה הצ

כאמור מהניסוי הקודם בו בכל משטרי .  לבדוק את השפעת אורך היום ביסודיותנוהביאו אות, פרחים

 נוהסק, לא הייתה התפתחות פרחים נורמאליים) לילה/ שעות יום15/9(הטמפרטורה ברקע של יום קצר 

על מנת לנתח את השפעת אורך היום . ליום ארוך אינה תלויה בדרישה לטמפרטורות מתונותכי הדרישה 

 ברקע של יום קצר OC16/22 צמחים במשטר הטמפרטורה הטוב ביותר של נועל התפתחות הפריחה גידל

בהתאם לתוצאות הניסוי הקודם התפתחות פריחה הייתה רק תחת ).  שעות8/16(וברקע של יום ארוך 

בעין בלתי (העובדה המעניינת היא שבצמחים שגדלו במשטר יום קצר ניתן לראות .  ארוךמשטר יום

התפתחות -כלומר אי). 5A,B,C,D,Gאיור (פקע רפרודוקטיבי המלווה בשלושה עלי עטיף ) מזוינת

על ידי ניתוח . אלא בחוסר התפתחות שלו, פקע רפרודוקטיביאי הווצרות הפריחה ביום קצר לא נובעת מ

 ומיקרוסקופ אור ניתן  סורקבעזרת מיקרוסקופ אלקטרוני, שהתפתחותם נעצרה, רפרודוקטיבייםפקעים 

בשלב זה  ). 5E,Fאיור ) (עד חמישה עלים(לראות כי בדור הפנימי לעלי העטיף מופיעים עלי גביע 

עצירת התפתחות הפקע . נעצרת התפתחות הפקע הרפרודוקטיבי  ולאחר זמן הוא מתנוון ונושר

 מפרקים מהמריסטמה הקודקודית 9-10קטיבי מתרחשת כאשר המפרק עליו יושב הפקע מתרחק הרפרודו

. 1: שני מאפיינים נוספים להתפתחות הפקע הרפרודוקטיבי ביום קצר לעומת יום ארוך הם). 6איור (



ביום קצר מתפתחות אונות רק על עלה העטיף , ביום ארוך מתפתחות אונות קטנות בצידי עלי העטיף

עוקץ הפרח ביום ארוך מתארך עד כמה . 5D,G .(2איור (הראשון ולא על שני העלים הנוספים 

 ).5A,B,C,D,Gאיור ( מיקרון 200ואילו ביום קצר הוא אינו מתארך מעבר ל , סנטימטרים

 

יברלין מאפשר התפתחות פקעים רפרודוקטיביים מפותחים ביום קצר 'כב ביוסינטזת גמע

  ).OC28/34(ובטמפרטורה חמה 

מתוזמנת על ידי אורך יום במינים שונים ) Gibberellic Acid, GA(יברלין 'סינתזת ההורמון ג

(Hisamatsu et al., 2005; Macmillan et al., 2005) ,יש עדויות כי הורמון זה מעכב בעצים שונים 



על . )חבה בדיוןמפורט בהר (ובעזרת מעכב סינתזה של ההורמון ניתן לעקוף עיכוב זה, התפתחות פריחה

 וססור, יברלין בעיכוב הפריחה בפסיפלורה הגדלה במשטר יום קצר'מנת לבדוק את מעורבותו של ג

  ליטר/ג" מ200 בריכוז של  (Uniconazole)יק' הנקרא מגיברלין'גיצירת  עם מעכב צמחים 

)200ppm( .ותר מפותח  להגיע לשלב התפתחותי הרבה יפקעים הרפרודוקטיבייםשר לפריסוס הצמחים א

איור  (פקע ניתן היה למצוא את כל איברי הפרחהבתוך , )7A,Bאיור  (צמחים שלא רוססובמאשר 

7C,D(תופעה .  נעצרה בשלב היווצרות עלי הגביעקע בניגוד לצמחים שלא רוססו בהם התפתחות הפ

ת בה התפתחו, )OC28/34(טמפרטורה חמה יום ארוך בדומה התקבלה בריסוס צמחים ששהו בתנאי 

צמחים שרוססו בשלמרות  .הפקעים הרפרודוקטיביים נעצרת גם בדרך כלל בשלב היווצרות עלי הגביע

. התנווןוו  לסיים את התפתחותהצליחלא הוא הגיע לשלב התפתחותי יותר מפותח הפקע הרפרודוקטיבי 

תופעה זו העלתה את האפשרות שמעכב זה מצד אחד מאפשר לפקע הרפרודוקטיבי להגיע לשלב 

בדוק את  לבשביל. אך מצד שני הוא גם עוצר אותו מלהמשיך הלאה בהתפתחותו, פתחותי מתקדםהת

צמחים אלו  .על צמחים שגודלו במשטר יום ארוךיברלין 'גסינטזת  מעכב נו את אותוריססהאפשרות הזו 

 מעכב זה אין השפעה מעכבת על שלבי ההתפתחות המאוחריםלכלומר  ,)11E,F,Gאיור  ( לפריחהוהגיע

 . של הפקע הרפרודוקטיבי

 . רפרודוקטיבייםהפקעים ההתפתחות את יברלין מעכב 'ג

יברלין על התפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים במשטר יום קצר ' את השפעת מעכב הגנולאחר שראי

 בדקנואת השאלה הזו . יברלין יש השפעה מעכבת על התפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים' האם לגבדקנו
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. יברלין יחד תחת משטר יום קצר'יברלין ומעכב ג' צמחים עם גוססובניסוי הראשון ר, םבשתי ניסויי

הוא , יברלין יש השפעה מעכבת על התפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים'ההנחה הייתה כי במידה ולג

ואכן התגובה שהתקבלה הייתה ביטול מוחלט של האפקט . יברלין'גה מעכב סינטזתינטרל את השפעת 

יברלין יש השפעה מעכבת על התפתחות 'כלומר נראה כי לג, )8Aאיור (ם ריסוס המעכב שהתקבל ע

צמחים הנמצאים בתנאים אינדוקטיביים יברלין 'עם ג נובניסוי השני ריסס. הפקעים הרפרודוקטיביים

יברלין ינטרל את השפעת התנאים 'ההנחה הייתה כי הג. והמפתחים פקעים רפרודוקטיביים מפותחים

ואכן התגובה שהתקבלה בטיפול זה הייתה עיכוב , יביים על התפתחות הפקעים הרפרודוקטיבייםהאינדוקט

 חשוב לציין כי העיכוב שהתקבל לא היה מוחלט וזהה בכל הצמחים. בהתפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים

ל יברלין משרה ע'תוצאות שני ניסויים אלו מהווים ראייה להשפעה המעכבת שג). 9 ואיור 8Bאיור (

 . התפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים
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 .שונות גנטית ברגישות לאורך יום קצר

חדשים   שעוניתקווילבירור , וצע מחקר מקביל במימון פנימי של האוניברסיטהבמהלך תקופת המחקר ב

 זריעים 850מתוך כ ו, PDקו ה נבחנו זריעים מהכלאה עצמית של  PD בעלי תכונות המשלימות את הזן

עובדה זו בלטה . PDשבאופן מובהק דורש אורך יום הקצר מזה שדורש קו ה ) 18קו (חד מצא קו אנ

אורך יום בו קו ה ,  שעות אור11:30בתנאי שדה כאשר קו זה פרח בחודשי החורף באורך יום הקצר מ 

PDחלק מהפקעים ) יום קצר( שעות אור טבעי 9בתנאים מבוקרים של אורך יום עם .  אינו פורח

גם בפקעים הרפרודוקטיביים שלא הגיעו לפריחה התפתחו , ביים סיימו את התפתחותם ופרחוהרפרודוקטי
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נקודת ההרכבה

A B

 בו התפתחות הפקעים הרפרודוקטיביים נעצרה לאחר התפתחות עלי PDכל איברי הפרח לעומת קו ה 

יש ראיות לכך שקיים בשעונית אות נראה היה לנו ש, בניסויים שאינם מתוארים כאן מחוסר מקום. הגביע

ומסוגל לנוע בצמח ולגרום לפקעי פריחה לסיים את , נוצר בעלים בוגרים תחת תנאי יום ארוךה

החלטנו לבדוק עם קו . התפתחותם אפילו אם הם עצמם אינם נמצאים תחת תנאים מיטביים של אורך יום

 ההרכבות. 18 וקו PD צמחי ביןהרכבות   בצענו. באמצעות הרכבהPD מסוגל להעביר אות זה לקו #18

 גודלו תחת אורך יום הצמחים. כלומר כל קו היה פעם אחת רוכב ופעם אחת כנה, בוצעו בשני הכיוונים

המורכבים גודלו עם שני ענפים אחד היוצא הצמחים  . אינו פורחPD לפרוח בעוד ש#18המאפשר לקו 

יביים  התפתחות הפקעים הרפרודוקטPDכל עוד נשארו עלים על ענף ה . מהכנה ואחד היוצא מהרוכב

 העלים מענף ה וסרוכאשר ה). תוצאות אלו לא מוצגות(שעל ענף זה נעצרה בשלב התפתחות עלי הגביע 

PDכפי ,  הפקעים הרפרודוקטיביים שעל ענף זה המשיכו את התפתחותם וחלקם אף הגיעו לפריחה
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 .PDשלבי פתיחת פרח ה בתנאי הסביבה מעורבות 

בשלב הראשון עלי . כל התהליך מרגע פתיחת הפרח ועד סגירתו לוקח לא יותר מיממה שלמה PDבזן 

תוך כדי כך האבקנים מתכופפים כלפי מטה והמאבקים נפתחים ומתהפכים , הגביע ועלי הכותרת נפתחים

עמודי העלי עם הצלקות בדרך כלל גם מתכופפים ). 11Bאיור (כך שפניהם בסופו של דבר כלפי מטה 

בסופו של דבר הצלקות מגיעות לאותו מישור בו מצויים . אם כי תהליך זה הרבה יותר ממושך,  מטהכלפי

, כאשר הפרח נסגר האבקנים נשארים מכופפים). 11Cאיור (זהו השלב הסופי בפתיחת הפרח , האבקנים

עייתי  הבהשלב ).11Dאיור (עמודי העלי עולים כלפי מעלה ועלי הכותרת ועלי הגביע נסגרים חלקית 

בפתיחת הפרח מבחינת החקלאים בארץ הוא כל עוד הצלקות לא הגיעו לאותו המישור בו המאבקים 

המאביקה העיקרית ברוב , )Apis mellifera(בשלב זה יש חשש כי דבורת הדבש ). 11Cאיור(נמצאים 

חה בתנאי שדה בתקופת הפרי). 11Eאיור (את האבקה מבלי להאביק את הפרח " תגנוב", חלקי הארץ

.  שעות משקיעה13-15 שעות מזריחה או כ 3-4הפרחים נפתחים בדרך כלל כ , )יוני-אפריל(האביבית 

 הפרחים OC22 שעות פלורסנט לבן וטמפרטורה של כ 16בתא גידול בו הצמחים גדלו תחת יום ארוך של 

 בחדר גידול ניסוי ). 12איור ( שעות מכיבוי האור ביום הקודם 15 שעות מהדלקת האור וכ 7נפתחו כ 



בו משטר התאורה היה יום ארוך עם ) 4.5 גבוהה פי ה ועוצמת האור הייתOC 25הטמפרטורה הייתה כ (

 שעות מכיבוי האור ביום 8 שעות לאחר הדלקת אורות או 4הפרחים נפתחו ,  שעות אור פלורסנט20

 . ח יחסית לשחריתכן ולטמפרטורה ולשינויים בעוצמת אור יש השפעה על מועד פתיחת הפר.  שלפני

. יממהבלתי אחידה לכל אורך ההעברת צמחים לתא גידול בחושך קבוע גרם לכך שפרחים נפתחו בצורה 

 כיצד בדקנובניסוי השלישי והאחרון בסדרת ניסויים זו . העברת צמחים לאור קבוע נתנה תוצאה דומה

ע על שעת פתיחת תשפי)  שעות24(במשך כל שעות היום , טעם נורות פלורוסנ, תאורה ממושכת

 איור(הפרחים נפתחו בשעה בלתי אחידה , תוצאות ניסוי זה היו דומות לאלו שבחושך מוחלט. הפרחים

ארבעה -למרות ששעת פתיחת הפרחים בשני הניסויים האחרונים השתבשה כדאי לציין כי בשלושה). 12

ח סטייה של עד חמש השיבוש בשעת פתיחת הפרחים היה בטוו, הימים הראשונים לאחר תחילת הניסוי

 ". נפרץ"חר מכן גם טווח סטייה זה לא. שעות הקדמה
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 . פתיחת הפרחשעת על טמפרטורההשפעת תנאי 

ניסוי זה .  את השפעת הטמפרטורה על שעת פתיחת הפרחבדקנולאור תוצאות סדרת הניסויים הקודמת 

 OC28/34 ו ,OC10/16 ,OC16/22 ,OC22/28: בוצע תחת ארבעה משטרי טמפרטורה שונים

 שעות משחר ללא קשר 3-4 פתיחת הפרח התרחשה ). שעות אור16על רקע יום ארוך של ( )לילה/יום(

 .בעתיד רצוי לבדוק את השפעת עוצמת האור על פתיחת הפרח). הנתונים לא מוצגים( לטמפרטורה

  כלליותמסקנות
מעכב ( ריסוס ביוניקונזול .תחת תנאי אקלים מבוקרים ניתן לגרום להתפתחות פרחים במהלך כל השנה

ימים קצרים (מאפשר התפתחות חלקית של פרח בתנאים מבוקרים לא מיטביים ) יברלין'סינתזת ג

צריך לבדוק בהמשך שלוב . עם תום הניסויים אין עדיין טיפול אגרוטכני מומלץ). וטמפרטורות גבוהות

דעתנו יש להשקיע בבירור זנים ל. ולבדוק את פעילותם בתנאי שדה, יוניקונזול עם חומרים נוספים

לאור התוצאות שהתקבלו יש . באמצעות הארה לילית ניתן לשנות מעט את מועד פתיחת הפרח. נוספים

 .לבדוק את השפעת עוצמת האור על מועד פתיחת הפרח
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 יכום עם שאלות מנחות  ס.3
לא תובא בחשבון ( לכל שאלה מכסימום שורות 4 עד 3ב , בקצרה ולעניין,  השאלותכלנא  לענות על 

 ).סתחריגה מגבולות המסגרת המודפ

 . שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר

 .ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום" נא לציין הפנייה  לדו:הערה

 
 .ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה"מטרות המחקר לתקופת הדו

 
עים אגרוטכניים שיביאו לפריחה בחינת אמצ. הגדרת הדרישות הסביבתיות והאנדוגניות הדרושות לפריחה תקינה. א

 .תקינה מחוץ לעונה

 

 .ובחינת אמצעים אגרוטכניים לשיפור החנטה, הגדרת מהות המנגנון ההדרגתי של פתיחת הפרח בשעונית. ב

 
 .ח"עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו

 
 ).אורך יום וטמפרטורה(במגוון תנאי גידול מבוקרים והתבצעו ניסויים , PDבמהלך המחקר השתמשנו בייחורים מהזן 

התבצעו ניסויי הרכבה עם קו שעונית .יכולת התפתחות הפרחים נבדקה בעין ותוך שימוש במגוון אמצעים מיקרוסקופיים
לפירוט התוצאות ראה . כמו כן נבדקה ההשפעה של ריסוס בסוגי הורמונים צמחיים שונים על התפתחות הפרחים, אחר
 .מצורףח "דו

 .ח" האם הושגו מטרות המחקר בתקופת   הדו.המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו
 

באמצעות הארה לילית ניתן לשנות מעט את . תחת תנאי אקלים מבוקרים ניתן לגרום להתפתחות פרחים במהלך כל השנה
 מאפשר התפתחות חלקית של פרח בתנאים מבוקרים לא )יברלין'מעכב סינתזת ג(ריסוס ביוניקונזול . מועד פתיחת הפרח

 . ליישום בתנאי שדהעם תום הניסויים אין עדיין טיפול אגרוטכני מומלץ). ימים קצרים וטמפרטורות גבוהות(מיטביים 
התייחסות ; )שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(או השינויים שחלו במהלך העבודה /הבעיות שנותרו לפתרון ו

 .האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר, ןלגביההמשך המחקר 
 

 .נראה שרצוי להמשיך לחקור טיפולים הורמונליים וכן להשקיע בבירור זנים נוספים
 
 
 

 , בביבליוגרפיה  כמקובל–פרסומים : יש לפרט -ח "האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו . 5
 . יש לפרט מקום ותאריך-הרצאות וימי עיון , פטנט'  יש לציין מס-פטנטים 
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