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        בואבואבואבואממממ

פ " מו  אחד מיעדי .על חקלאותבעיקר פרנסת� מבוססת אשר  ישובי� 16בבקעת הירד�  

להרחיב את מגוו� מקורות במטרה חדשי� חקלאות  ענפי� פיתוח  בקעת הירד� הוא

 במסגרת תכנית המחקר נבדקת  אפשרות ליצור מוצרי� חדשי� . באזורהפרנסה

  . קיימותתבתשתיו

  .אחד הכיווני� הנבדקי� הוא פיתוח  טכניקה אופטימלית לייצור צמחי עצי  נושאי פרי

הדיווח מתאר את . יפריקו� וגפ�תכנית המחקר הציע לבדוק ייצור עציצי תאנה ה

  . הניסויי� שבוצעו בתאנה והיפריקו�

  

  

  

  

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



        ::::)Moraceae    ––––משפחת התותיי� משפחת התותיי� משפחת התותיי� משפחת התותיי�   (  (  (  (––––תאנה תאנה תאנה תאנה 

 :בשוק ידועי�  שני מוצרי� שוני� של עציצי תאנה 

   פירות 5%3הצמח נושא . מ" ס35%25 ענפי� בגובה   3%2צמח בעל : מוצר נמו# . א

  .מ" ס12ל בעצי  בקוטר של מ ומגוד" ס2בקוטר מינימלי של       

  כשבשליש העליו� ישנ�  , מ לפחות" ס50צמח בעל גזע באור# של  : מוצר גבוה . ב

  וגדל  בעצי  בקוטר .  פירות7%4הצמח נושא . מ" ס20%15 ענפי� באור# של 3%2     

 ).ר"קטלוג צח. (מ" ס17של      

  

 הז� המתאי� יותר לשמש  נמצא כי2001%1999במסגרת המחקר שבוצע על ידינו  בשני� 

הודות להיותו ז� בעל עלי� קטני� ופרי קיצי המופיע " בידא�"לגידול כעצי  הוא הז� 

ל התמקדנו בעיקר במציאת טכניקה לעיצוב "במחקר הנ.  מוקד� ומשחיר ע� ההבשלה

שכדי לעצור את הגידול הוגטטיבי ולהשאיר את הצמח בגודל הרצוי יש , נמצא. העצי 

יק כאשר הענפי� מגיעי� 'מ מג" ח50ק תמיסה המכילה " סמ50 % עצי  בלהגמיע את  ה

בכל הניסויי� הקודמי� קיבלנו עצי   מוכ� למכירה בתחילת . מ" ס15 עד 10לאור# של 

בדיקת השוק מצביעה כי יש צור# להקדי� את תחילת השיווק לחודשי� .   חודש מאי

הפדיו� ממכירת עציצי� ,  כמו כ�.בה� קיימת דרישה גבוהה יותר לעציצי�, פברואר מר 

  .  בחודשי� פברואר מר  גבוהה יותר

בדיקת השפעת הגורמי� הבאי� על מועד  הייתה  ת כפי שהוגדרה בתכנימטרת המחקר 

מועד נעיצת הייחורי� ו, חצי מעוצה,  מעוצה–סוג הייחור כמו , קבלת עצי  מוכ� לשווק

  . עצי ב

גדלי� בייצור מסחרי של המוצר ודיווחו על במקביל לפעילות המחקרית החלו שלושה מ

ענ. אחד (פריצת עי� , כמו פריצת עיניי� לפני התחלת השתרשות, מספר בעיות נוספות

אי לכ# מהל# . אי� פירותי עציצי� שלא מוצ–והבעיה החמורה ביותר , )בלבד לייחור

ת זאת במטרה לתת מענה לשאלו, הניסיי� במסגרת המחקר השתנה מהתכנית המקורית

  .י המגדלי�"שנשאלו ע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        המחקרהמחקרהמחקרהמחקרפרוט הניסויי� בתקופת פרוט הניסויי� בתקופת פרוט הניסויי� בתקופת פרוט הניסויי� בתקופת 

        
        עציצי תאנהעציצי תאנהעציצי תאנהעציצי תאנה

  

        ::::שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

 ההשרשה .11יחורי� מהז� בידא�   ננעצו במצע קוקוס בעציצי� מסוג  קונטיינר י

העציצי� הוצבו .  ' ל1.5התבצעה  בעציצי� המיועדי� לשיווק ומושקי� בטפטפות עצי  

בתקופת הגידול הראשונה מאוקטובר עד אמצע . אתיל�בבית צמיחה מכוסה פולי

המבנה לא . י הפעלת מזרו� לח"צ ע" מ30 % נמנעה עליית הטמפרטורה מעבר ל,  נובמבר

כאשר אור# .  צ" מ10מינימו� היה הבכל תקופת הגידול ממוצע טמפרטורת . מחומ�

 50, יק'מ מג" ח50תמיסה המכילה מ בוצעה הגמעת העציצי� ב" ס10%15הענפי� היה 

  .ק לכל עצי "סמ

  

  :השפעת מקור וסוג הייחור  .1

  .29/10,  9/10 % תקיעת ייחורי�  

  ).'  מ250(+ מטע א� במושב מכורה –חצי מעוצה .   1 : טיפולי�

  ).' מ+ 250(  מטע א� במושב מכורה –מעוצה .   2                 

  ).' מ230% ( מטע א�  תחנת צבי  –  חצי מעוצה  .3                 

  ).' מ230% ( מטע א�  תחנת צבי  –מעוצה .   4                 

  . עציצי�40בכל טיפול נכללו 

  

  .השפעת מועד השתילה וסוג הייחור .2

מעוצי� וחצי מעוצי� במועדי�   , ממטע הא� בתחנת הניסיונות צבי  נלקחו ייחורי תאנה

  .4/2, 9/1, 26/12,  26/11,  29/10, 9/10:  הבאי�

  . עציצי�40טיפול לכל 

  

  .השפעת טיפול במטע הא�  .3

   : בוצעה הפסקת השקיה של המטע במועדי� שוני�מטע הא� בתחנת הניסיונותב

  .ייבוש השטח נמש# עד מועד הורדת הייחורי�.   ללא הצמאה, 26/9, 6/9, 25/8, 10/8

מכל טיפול הצמאה בוצעה נעיצת ייחורי� ).  בפועל באוקטובר החלה עונת הגשמי�(

  . עציצי�20 לכל טיפול .15/12, 5/12, 21/11:  בשלושה  מועדי�

  

  .ההכמנ %טיפול מקדי� לייחור השפעת  .4

שמירת ייחורי� במצע לח , בהמש#,  טבילת ייחורי� בהורמו� השרשה% הכמנה 

עצי  התבצעה לאחר שנראה נעיצת הייחור ב. צ" מ22 %  מבוקרת ת מצע  בטמפרטור

  .ג הייחור"רש עהתחלה מינימלית של שו+ קלוס



  .15/12 –נעיצה מיידית של ייחורי� בעצי  . 1: טיפולי�

   ייחורי� מוכני� ת ונעיצ , 3/1 יו� עד 18  במש# 15/12 %הכמנת ייחורי� מ. 2                 

  .  בעצי לשתילה                     

  . עציצי�20 לכל טיפול 

  

  .השפעת קיטו�  הענ. על יצירת פירות. 5

  . לעודד יצירת פירות נעשה ניסיו� לבצע קיטו� של הענפי� נושאי הפריבמטרה

  . ימי� לפני הגמעה במננס10קיטו� . 1: טיפולי�

  .קיטו� במקביל לנינוס. 2                 

  . לאחר הנינוסיו�  15קיטו� . 3                 

  . עציצי�16לכל טיפול 

        

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  
        עציצי תאנהעציצי תאנהעציצי תאנהעציצי תאנה

  
 :יחורהשפעת מקור וסוג הי .1

נבדק מספר הייחורי� המושרשי� , 12/11כחודש לאחר תקיעת הייחורי� ב 

כי אחוז ההשתרשות של ייחורי� , נמצא. ומספר הפריצות לענ. בכל טיפול

נמצא כי ממוצע , בנוס.. שהובאו ממטע א� במושב מכורה היה גבוה יותר

מעוצה פריצות ענפי� מייחור מעוצה היה גבוה ממספר הפריצות מייחור חצי 

  ).1טבלה (

 

        .  .  .  .  השפעת סוג ומקור הייחור על אחוז השתרשות והתעוררות עיניי�השפעת סוג ומקור הייחור על אחוז השתרשות והתעוררות עיניי�השפעת סוג ומקור הייחור על אחוז השתרשות והתעוררות עיניי�השפעת סוג ומקור הייחור על אחוז השתרשות והתעוררות עיניי�: : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

        

        
n 

        

        ייחורייחורייחורייחור

%%%%    

 השתרשותהשתרשותהשתרשותהשתרשות

        עיניי� לצמחעיניי� לצמחעיניי� לצמחעיניי� לצמח' ' ' ' מסמסמסמס

 .).).).)תתתת....שששש±±±±ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע ((((
    ''''מסמסמסמס

 טיפולטיפולטיפולטיפול

   מקורמקורמקורמקור סוגסוגסוגסוג  

 2.02אב  100.0 מכורה חצי מעוצה  40 1

 2.17א  100.0 מכורה מעוצה  40 2

 1.75ב  75.0 תחנת צבי חצי מעוצה  40 3

 2.23א  95.0 תחנת צבי מעוצה  40 4

 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •
   studentי "ניתוח שונות עפב

  



.  התקבל מופע מתאי� מבחינת הגובה בוהעציצי� היו מוכני� לשיווק באמצע מר 

לא נמצא ). 2טבלה (ה גבוה יותר מספר הפירות לעצי  שמקורו מייחור מעוצה הי

  ).1טבלה (קשר בי� מקו� מטע הא� למספר העיניי� המתעוררות  לעצי  

  

        השפעת סוג הייחור על מספר הפירות לעצי השפעת סוג הייחור על מספר הפירות לעצי השפעת סוג הייחור על מספר הפירות לעצי השפעת סוג הייחור על מספר הפירות לעצי :  :  :  :  2222טבלה מס  טבלה מס  טבלה מס  טבלה מס  

  

 סוג ייחורסוג ייחורסוג ייחורסוג ייחור
        מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי 

 .) .) .) .) תתתת....שששש±±±±ממוצעממוצעממוצעממוצע((((

 4.2   א   מעוצה

  3.7א   חצי מעוצה

 p<0.05דלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיות שונות באותה עמודה מתארות הב •
   studentי "ניתוח שונות עפב

  

  

  

 :השפעת מועד הכנת העציצי� .2

% עציצי� שייצור�  החל ב. תקיעת ייחורי תאני� התבצעה במועדי� שוני�

, 9/1, 26/12 % עציצי� שייצור�   החל ב.  היו מוכני� לשיווק באמצע מר 9/10

 %  וב29/10 %עציצי� שייצור� החל ב.  מאמצע מאיהיו מוכני� לשיווק החל. 4/2

 .  התמוטטו לאחר ההשתרשות ולא נתקבל מוצר סופי29/11

נשאו יותר פירות לעצי  לעומת עציצי� ,  4/2, 9/1, 26/12 % עציצי� שייצור�   החל ב

  .)3טבלה  (ההבדל מובהק סטטיסטית, שייצור� החל בחודש אוקטובר

  

        ....הייחור על מספר הפירות לעצי הייחור על מספר הפירות לעצי הייחור על מספר הפירות לעצי הייחור על מספר הפירות לעצי השפעת מועד נעיצת השפעת מועד נעיצת השפעת מועד נעיצת השפעת מועד נעיצת : : : : 3333 טבלה  טבלה  טבלה  טבלה 

        

        מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי מספר פירות לעצי 
 .).).).)תתתת....שששש±±±±ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע ((((

מועד מועד מועד מועד 
 נעיצהנעיצהנעיצהנעיצה

 ייחור חצי מעוצהייחור חצי מעוצהייחור חצי מעוצהייחור חצי מעוצה ייחור מעוצהייחור מעוצהייחור מעוצהייחור מעוצה

 4.2ב    3.7ב   9/10

  העציצי� התמוטטו  29/10

  העציצי� התמוטטו  29/11

 8.1א   8.8א     26/12

 8.2א   8.3א    9/1

  8.8א    4/2

 p<0.05ת הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיות שונות באותה עמודה מתארו •
    studentי "ניתוח שונות עפב

  



  .השפעת טיפול במטע הא�   .3

חות הייחור בתו# פת הת נבדק קצב , ת הייחורי�צ יו� לאחר נעי52, במהל# הגידול

 נראה כי לא נית� להצביע על 4לפי התוצאות הראשוניות שמוצגות בטבלה .  העצי 

אבל .  ההשתרשות וקצב התפתחות הייחור למש# תקופת ההצמאהקשר בי� יכולת

במועד המאוחר אחוז , נראה כי למועד נעיצת הייחור יש השפעה על התפתחות הייחור

 מהייחורי� שננעצו הוציאו %90% כ  כ"ההצלחה יותר גבוה מאשר במועד המוקד� סה

  .פריצות ענפי� +   בממוצע היו ע� שורש 75% %   וכ   שורשי�

  
         הא� על ייצור עציצי תאנה הא� על ייצור עציצי תאנה הא� על ייצור עציצי תאנה הא� על ייצור עציצי תאנהע ע ע ע השפעת טיפולי הצמאה במטהשפעת טיפולי הצמאה במטהשפעת טיפולי הצמאה במטהשפעת טיפולי הצמאה במט: : : : 4444לה לה לה לה טבטבטבטב
  

         יו� מתחילת הגידול יו� מתחילת הגידול יו� מתחילת הגידול יו� מתחילת הגידול52525252    ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((מצב הייחור  מצב הייחור  מצב הייחור  מצב הייחור  
פריצת פריצת פריצת פריצת ++++שורששורששורששורש++++ייחור ייחור ייחור ייחור 

        ענפי�ענפי�ענפי�ענפי�
                ייחור בלבדייחור בלבדייחור בלבדייחור בלבד        שורששורששורששורש+ + + + ייחורייחורייחורייחור

מועד מועד מועד מועד 
נעיצת נעיצת נעיצת נעיצת         הצמאההצמאההצמאההצמאה

        21212121/11/11/11/11ייחור ייחור ייחור ייחור 

נעיצת נעיצת נעיצת נעיצת 
ייחור ייחור ייחור ייחור 
5555/12/12/12/12        

נעיצת  נעיצת  נעיצת  נעיצת  
        21212121/11/11/11/11ייחור ייחור ייחור ייחור 

נעיצת נעיצת נעיצת נעיצת 
        5555/12/12/12/12ייחור ייחור ייחור ייחור 

נעיצת נעיצת נעיצת נעיצת 
        21212121/11/11/11/11ייחור ייחור ייחור ייחור 

ייחור ייחור ייחור ייחור נעיצת נעיצת נעיצת נעיצת 
5555/12/12/12/12        

10/8  70  82  5  0  25  17  
25/8  75  87  5  12  20  0  
6/9  70  60  10  39  20  0  
26/9  50  64  35  29  15  6  
ללא 
  הצמאה

65  77  23  21  11  0  

  
  

עציצי� מוכני� לשיווק , מועד נעיצת  הייחור לא השפיע על מועד קבלת המוצר המוגמר

 ,  חוסר פירות בעציצי�  הבעיה העיקרית שנצפתה הייתה. התקבלו החל מסו. מר 

עה בשנתיי� האחרונות ג� אצל יתופעה שלא ראינו בשני� הראשונות לעבודה והופ

  .המגדלי� וג� בניסוי

מועד נעיצת הייחור , ת את הקשר בי� טיפולי ההצמאהו  מסכמ  'ג',ב',א– 5אות טבל

ג� תבטא מבעצ� ) 4טבלה  (הנתוני� שהוצג בהתחלת הגידול אוס.   .העצי  המוגמרו

השפעת טיפולי ההצמאה איננה עקבית לגבי הישרדות הייחור ומספר , בסו. הגידול

במועד נעיצת הייחורי�  הראשו� היה יתרו� במספר הענפי� לצמח .  הענפי� לייחור

, לטפול ללא הצמאה ואילו במועדי� הבאי� היה יתרו� לטיפול ההצמאה הארו# ביותר

ברורה ומובהקת יותר השפעת מועד נעיצת . כ# שלא נית� להסיק מסקנות מתוצאות אלו

.   חל שיפור בפוטנציאל ההישרדות כאשר בצענו נעיצת ייחורי� מאוחרת יותר. הייחורי�

ובעיה זאת תקשה בעתיד על פיתוח , בכל הטיפולי� מספר העציצי� ללא פרי היה גבוה

  .לא נית� למכור עצי  ללא פירותלא נית� למכור עצי  ללא פירותלא נית� למכור עצי  ללא פירותלא נית� למכור עצי  ללא פירות, הענ.

  

  

  

  



        11/11/11/1121212121/    %%%%נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  , , , , מאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנהמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנהמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנהמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצ השפעת טיפולי הצ השפעת טיפולי הצ השפעת טיפולי הצ––––' ' ' ' אאאא5555טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

          תמותה  תמותה  תמותה  תמותה%%%%        טיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאה
ע� ע� ע� ע�  עציצי�  עציצי�  עציצי�  עציצי� %%%%

        פריפריפריפרי
מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� 

        לעצי לעצי לעצי לעצי 
  2.5ב   78.5  6.6  10/8

  2.75אב   33.4  25.0  25/8

  2.5ב   39.0  18.7  6/9

  2.9אב   40.0  41.0  26/9

  3.4א   75.0  20.0  ללא הצמאה

 p<0.05ות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של אותיות שונות באותה עמודה מתאר •
    studentי "ניתוח שונות עפב

  

        12/12/12/125555/    %%%%נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  , , , ,  השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה––––' ' ' ' בבבב5555טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

          תמותה  תמותה  תמותה  תמותה%%%%        טיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאה
ע�  ע�  ע�  ע�   עציצי�  עציצי�  עציצי�  עציצי� %%%%

        פריפריפריפרי
מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� 

        לעצי לעצי לעצי לעצי 
  3.0א   82.3  0  10/8

  2.5ב   62.5  5.8  25/8

  2.7אב  55.5  5.2  6/9

  2.5ב   25.0  20.0  26/9

  2.6אב   74.0  0  ללא הצמאה

  
 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •

    studentי "ניתוח שונות עפב
  

        12/12/12/1215151515/    %%%%נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  נעיצת ייחור  , , , ,  השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה השפעת טיפולי הצמאה במטע הא� על ייצור עציצי תאנה––––' ' ' ' גגגג5555טבלה  טבלה  טבלה  טבלה  

        

          תמותה  תמותה  תמותה  תמותה%%%%        טיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאהטיפול הצמאה
ע� ע� ע� ע�  עציצי�  עציצי�  עציצי�  עציצי� %%%%

        פריפריפריפרי
מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� 

        לעצי לעצי לעצי לעצי 
  3.0א   55.0  4.7  10/8

  2.4  ב  55.0  0  25/8

  2.4  ב  65.0  0  6/9

  2.6 אב  65.0  0  26/9

  2.3ב   53.0  0  ללא הצמאה

  
 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •

   studentי "ניתוח שונות עפב

  

  

  
 



  .ההכמנ %טיפול מקדי� לייחור השפעת   .4

 , 15/12 %  ב . הכמנת ייחורי�הנקראת ענ. הפירות מוכרת טכניקה בשתלנות ב

 יו� הוצאו 18לאחר ,   ייחורי� להכמנה%60הועברו כ,  במקביל לנעיצת ייחורי� בעצי 

הייתה    פריצת שורשי� ועיניי� בייחורי� שעברו הכמנה.מההכמנה וננעצו בעציצי�

, קצב ההתפתחות של ייחורי� אלה היה מהיר יותרלאחר הנעיצה בעציצי� .  100%

  .יותר ענפי� לצמח וג� אחוז  גבוה יותר של עציצי� ע� פירות, שרדות גבוהיאחוז ה

  

        ....השפעת הכמנת ייחורי� על ייצור עציצי תאנההשפעת הכמנת ייחורי� על ייצור עציצי תאנההשפעת הכמנת ייחורי� על ייצור עציצי תאנההשפעת הכמנת ייחורי� על ייצור עציצי תאנה: : : : 6666טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

          תמותה  תמותה  תמותה  תמותה%%%%        טיפולטיפולטיפולטיפול
ע� ע� ע� ע�  עציצי�  עציצי�  עציצי�  עציצי� %%%%

        פריפריפריפרי
מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� מספר ענפי� 

        לעצי לעצי לעצי לעצי 
   2.4ב     65.0  0  צה מיידיתנעי

  3.6 א   87.1  0  הכמנת ייחור

 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •
    studentי "ניתוח שונות עפב

   

        ....השפעת קיטו�  הענ. על יצירת פירותהשפעת קיטו�  הענ. על יצירת פירותהשפעת קיטו�  הענ. על יצירת פירותהשפעת קיטו�  הענ. על יצירת פירות ....5555

 קיטו� בהמש# לתופעה של חוסר הופעת פירות בעציצי התאנה נבדקה השפעת ביצוע

, יק'לפני טיפול במג. טיפולי קיטו� בוצעו בשלושה מועדי�. ענפי� על יצירת הפרי

נראה כי קיטו� לפני ביצוע . יק'  יו� לאחר הטיפול במג15 –יק ו'במקביל לטיפול במג

וכ� , טיפול הנינוס גר� לזרוז יצירת הפירות ואחוז גבוה יותר של עציצ� נשאו פרי

 בטיפולי� האחרי� לא רואי� השפעת קיטו� לעומת ,נספרו יותר פירות לעצי 

  .ביקורת

  

        השפעת קיטו� ענפי� על יצירת פירות בעציצי תאנההשפעת קיטו� ענפי� על יצירת פירות בעציצי תאנההשפעת קיטו� ענפי� על יצירת פירות בעציצי תאנההשפעת קיטו� ענפי� על יצירת פירות בעציצי תאנה :  :  :  : 7777    טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

          לאחר טיפול נינוסלאחר טיפול נינוסלאחר טיפול נינוסלאחר טיפול נינוס        בזמ� טיפול נינוסבזמ� טיפול נינוסבזמ� טיפול נינוסבזמ� טיפול נינוס        לפני  טיפול נינוסלפני  טיפול נינוסלפני  טיפול נינוסלפני  טיפול נינוס

        ביקורתביקורתביקורתביקורת        קיטו�קיטו�קיטו�קיטו�        ביקורתביקורתביקורתביקורת        קיטו�קיטו�קיטו�קיטו�        ביקורתביקורתביקורתביקורת        קיטו�קיטו�קיטו�קיטו�

� � � � יייי עציצ עציצ עציצ עציצ%%%%

        נושאי פרינושאי פרינושאי פרינושאי פרי

87.5  46.6  100  87.5  87.5  93.7  

 פירות  פירות  פירות  פירות ''''מסמסמסמס

        ממוצע לעצי ממוצע לעצי ממוצע לעצי ממוצע לעצי 

  3.5א    3.6א    3.4א    2.75  אב   1.0 ב   2.9 א  

 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •
    Tukey -Kramerי "ניתוח שונות עפב

  

  

  

  



        

        דיו�דיו�דיו�דיו�

יצי� בשוק העצ. עצי  תאנה נושא פירות הינו מוצר ידוע ונדרש בשוק העציצי� העולמי

במקרה של עציצי .  כ לפי גודל העצי  ולא משנה מה שתול בו"בדר מחיר המוצר ננקב 

 אירו לעצי  לעומת 3.1%3.5 מחיר הנע בי� 12תאנה באופ� שיטתי מתקבל לעצי  גודל 

לאור כל זה יש .   אירו1.9%2.5מוצרי� אחרי� באותו גודל עצי  שנמכרי� במחיר של  

 במטרה לענות על השאלות הנשאלות לגבי תהלי# חשיבות להמש# המאמ  המחקרי

   .  הייצור של עצי  אופטימלי

, כמו כ�, הקדמת קבלת מוצר מתאי� לשיווק עדי� נדרשת עקב רצו� לפרוס את השיווק

בתנאי בקעת הירד� החל מסו. מאי הטמפרטורה עולה וקיימת אפשרות לפגיעה באיכות 

אות הניסויי� שבוצעו במהל# המחקר יש לאור  תוצ.  צריבות והצהבות עלווה–המוצר 

. אפשרות כי תהלי# הכמנת הייחורי� כפי שהוצא עשוי לאפשר הקדמת הכנת העציצי�

,  ייחור ממקור אחר:  לאלו מהשיטות שנבדקו לא נמצא כל יתרו� מלבד תהלי# ההכמנה

  .   וכ� הצמאת מטע הא�, ייחור מעוצה לעומת חצי מעוצה

 נבדקה רק בעונה האחרונה של המחקר בניסוי ראשוני כפי הגישה של הכמנת הייחורי�

המש# פיתוח הטכניקה הועבר למגדלי� המסחריי� לש� פיתוח ,  שתואר בדוח

  .פרוטוקול מדויק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

        היפריקו� היפריקו� היפריקו� היפריקו� 

  
 מוצאו מהאזורי� הממוזגי� והסובטרופיי� של חצי - Hypercaceace   משפחת הפרעיי� 

הצמחי� גדלי� כשיחי� או בני שיחי� .  מיני�200 % י� כקיימ, הכדור הצפוני

ההיפריקו� מוכר כבר שני� . הפרחי� ערוכי�, כשגבעוליה� מעוצי� ועלוות� רחבה

הוכנס ,  במסגרת מאמצי� לגיוו� סל הפרחי�, בסו. שנות השמוני�. רבות כצמח גינה

לו ג� מאמצי ומאז הח,  ההיפריקו� לשוק הענפי� הקטופי� כענ. קישוט נושא פירות

  .ורוד ולב�, חו�, כתו�, מוכרי� זני� בעלי פרי אדו�. טיפוח לגיוו� גודל וצבע הפרי

 . ייצור עצי  היפריקו�במסגרת תכנית המחקר נלמדה הטכניקה לייצור 

  

  %%%%מטרות המחקר מטרות המחקר מטרות המחקר מטרות המחקר 

  .אופטימיזציה של מת� חומרי צמיחה לקבלת עצי  היפריקו�

        

        פרוט הניסויי� בתקופת המחקרפרוט הניסויי� בתקופת המחקרפרוט הניסויי� בתקופת המחקרפרוט הניסויי� בתקופת המחקר

השתילה , שני שתילי� לעצי  , 12עצי  גודל , ריקו� מהז� אקסלנט פליירשתילי היפ

העציצי� הוצבו על .  ' ל1.5 במצע קוקוס כאשר לכל עצי   טפטפת  15/10התבצעה ב  

תחת משטר של תאורה פוטופריודית שהופעלה ,  במבנה פתוח ללא כיסוי, שולחנות גידול

 %  שעות בלילה  מ6אורה רצופה במש# ת, 3*3הצבה ,  ואט100נורות (מיו� השתילה  

  ).  0200 עד 2000

  . קיטומי� עד שהתקבל נפח צמחי המכסה את העצי 8 5%בכל עצי   בוצעו 

  . זוגות עלי�2כל ענ. נקט� מעל   : ביצוע קיטו�

  .)יק' מג% ש� מסחרי(, uniconazol  בוצעו טיפולי�  במעכב צמיחה 16/2 % ב

  

        ....יקיקיקיק''''טיפולי� במגטיפולי� במגטיפולי� במגטיפולי� במג: : : : 8888טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

 נפחנפחנפחנפח (ppm)מינו� מינו� מינו� מינו�  שיטת יישו�שיטת יישו�שיטת יישו�שיטת יישו� ''''מסמסמסמס

 ק לעצי " סמ50  100 הגמעה 1

 עד נגירה 50 ריסוס 2

 ק לעצי " סמ80 50 הגמעה 3

 ק לעצי " סמ100 50 הגמעה 4

 ק לעצי " סמ50 50 הגמעה 5

 עד נגירה 100 ריסוס 6

 %% %% %% %% ביקורת  7

   



  .   עות ש24טיפולי הגמעה ניתנו לאחר הצמאה של ,  עציצי� לטיפול36

  .מ" ס13%15בזמ� הטיפול הגובה הממוצע של הצמחי� בעצי  היה 

  .המוצר הסופי היה מוכ� לשיווק בסו. אפריל

        

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  .יק על מופע המוצר הסופי'השפעת טיפולי� במג

 – 4' ענ. מס,  ענ. תחתו�– 1' ענ. מס(,  9מוצג בטבלה ,  בוצעה מדידת אור# ענפי�%20/4 ב

  .  10טבלה ,  ונמצא אור#  פרק ממוצע%2  ו1הפרקי� בענפי� ' פרו מסבנוס. נס). ענ. עליו�

  

        יק על אור# ענפי היפריקו�יק על אור# ענפי היפריקו�יק על אור# ענפי היפריקו�יק על אור# ענפי היפריקו�''''השפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במג: : : : 9999טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

 ממממ""""אור# ענ. בסאור# ענ. בסאור# ענ. בסאור# ענ. בס
 טיפולטיפולטיפולטיפול

 4444אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ.  3333אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ.  2222אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ.  1111אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ. אור# ענ. 

   ג13.0   ג13.0   ד17.8   ג16.9 1

   ב19.3   ב21.9   ב27.5   ב28.4 2

   ג10.5   ג10.3   דה15.3   ג16.6 3

    ג9.9   ג11.2   ה14.2   ג15.8 4

   ג10.4   ג11.7   דה15.9   ג15.0 5

   ב17.4   ב19.9   ג23.5   ב25.8 6

   א25.0   א30.5   א45.5   א50.5  7

 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •
  . Tukey -Kramerי "ונות עפניתוח שב

  

        ....יק על אור# פרקיק על אור# פרקיק על אור# פרקיק על אור# פרק''''השפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במג: : : : 10101010טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

 טיפולטיפולטיפולטיפול
        ))))ממממ""""סססס((((אור#  פרק ממוצע אור#  פרק ממוצע אור#  פרק ממוצע אור#  פרק ממוצע 
 1111בענ. מספר  בענ. מספר  בענ. מספר  בענ. מספר  

        ))))ממממ""""סססס((((אור# פרק ממוצע  אור# פרק ממוצע  אור# פרק ממוצע  אור# פרק ממוצע  
 2222בענ. מספר בענ. מספר בענ. מספר בענ. מספר 

    ב1.9    ב1.9 1

    א3.1    א3.2 2

    ב1.7    ב1.8 3

    ב1.7    ב1.7 4

    ב1.8    ב1.8 5

   א 2.8    א3.3 6

    p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  *
  . Tukey -Kramerי "ניתוח שונות עפב  



י הגמעת המצע גורמת "יק ע' מצביעות כי  מת� מג%10  ו9התוצאות המוצגות בטבלאות 

פרקי� לא מספר ה, לעיכוב משמעותי  בקצב גדילת הענפי� ומקבלי� ענ. קצר יותר

  .כל זאת בהשוואה לריסוס באות� מינוני�, משתנה אלא הפרק קצר יותר

   .11' מוצג בטבלה מס,   פירות ונמדד אורכ�10מכל עצי  הוסרו 

  

        יק על גודל פרייק על גודל פרייק על גודל פרייק על גודל פרי''''השפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במגהשפעת טיפולי� במג:  :  :  :  11111111    טבלהטבלהטבלהטבלה

  
 )*)*)*)*ממממ""""סססס(((( פירות   פירות   פירות   פירות  10101010אור# אור# אור# אור#  טיפולטיפולטיפולטיפול

   ב13.86 1

   א14.98 2

   ג12.79 3

   ג12.81 4

   בג13.02 5

   א15.75  6

 p<0.05אותיות שונות באותה עמודה מתארות הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמה של  •
  . Tukey -Kramerי "ניתוח שונות עפב

  

        דיו� וסיכו�דיו� וסיכו�דיו� וסיכו�דיו� וסיכו�

אחד . פ הוחלט להגדיל את סל המוצרי� ליצוא מבקעת הירד�"במסגרת הגדרת יעדי המו

  התרכז המאמ  במסגרת המחקר.   פירותהרעיונות שנבדקו הוא  ייצור עציצי� נושאי 

  .המחקרי  באופטימיזציה של מת� הטיפול בחומרי צמיחה

  .  יתנו את הנפח הצמחי הראוי12 שתילי� לעצי  2בשני� קודמות נמצא כי 

כדי להשיג מטרה ,  מגובה העצי 2גובה צמח פי ,  דרישות השוק לגבי המוצר הסופי ה�

פני מספר שני�  נבדקו  מספר חומרי צמיחה במטרה ל. זו מקובל  לטפל במעכבי צמיחה

.) יק' מג% ש� מסחרי(, uniconazol  % ונמצא כיעיל יותר הטיפול ב, לעכב את קצב הגידול

טווח המינוני� נלמד במהל# העבודה ללמוד . לכ� נבדקו במקביל מינוני� ושיטת יישו�

  .ייצור עציצי תאנה

 . בהגמעה למצעuniconazolתר לבצע  מת�     כי יעיל יו, חד משמעית, התוצאות מצביעות

אבל עדיי�  , )2טבלה (מת� החומר בריסוס אומנ� גור� עיכוב צמיחה יחסית לביקורת 

  )1,2תמונה(לא מספיק כדי לקבל מוצר מוגמר אופטימלי  

ההבדל בי� הטיפולי� ,  קבלת פרי גדול לעיק משפיע 'כמו כ� נמצא כי ריסוס הצמח במג

  ).4טבלה . (מובהק

.  יעיל יותר כאשר נית� כטיפול הגמעהuniconazol בספרות מוזכר מספר פעמי� כי מת� 

ולעיתי� , עבודת החומר הינה סקטוריאלית, בפועל ביצוע מהל# זה אינו נוח ואינו מדויק

י "לכ� נבדקה האפשרות לבצע את הטיפול ע.  השפעה רק על חלק מהצמחאנו רואי� 

  . ריסוס

  .  עדי. לבצע הגמעה ולא להזדקק לטיפולי ריסוס רבי�נראה כי בכל אופ� 



  

  

  .יק' מג 50ppm % ריסוס ב:2תמונה .               יק' מג ppm 50,  ק" סמ100 הגמעה :1תמונה

        

        

        

        הערות ובעיות שהתגלו במהל# המחקרהערות ובעיות שהתגלו במהל# המחקרהערות ובעיות שהתגלו במהל# המחקרהערות ובעיות שהתגלו במהל# המחקר

        

. מבוקש מאד  בשוק המוצרי� ההורטיקולטוריי� נושאי פרי הינו מוצר �יעציצ

רי� הגבוהי� שמתקבלי� לעציצי תאנה הינ� סמ� לדרישת השוק ורצונו במבחר יהמח

  .מוצרי�

  .תאנה היפריקו� וגפ�: במסגרת תכנית המחקר תוכנ� לבדוק שלושה מוצרי�

למוצר במהל# השני� בוצעו מספר ניסויי� לייצר עצי  גפ� שישא פירות ויתאי� בגודלו 

כל הניסויי� שבוצעו לא הניבו את הפירות הרצויי� ואי לכ# לא . 12הנמכר בעצי  

  .מצאתי לנכו� לפרט� במסגרת הדוח

מוצר שעדיי� לא נמצא ,  לאחר המחקר יש בידינו פרוטוקול לייצור עציצי היפריקו�

  .המגדל שירי� את הכפפה ויתחיל בייצור מסחרי

ידינו בהיק. מסחרי אצל שלושה % וטוקול שפותח עלייצור עציצי תאנה מתבצע לפי הפר

י המגדלי� וג� התייחסנו אליה במהל# המחקר "הבעיה העיקרית שהובאה ע.  מגדלי�

תאנה ללא פירות אינה נמכרת לכ� לנושא זה חייבת להימצא . היא עציצי� ללא פירות

רצו� נראה שקיי� קשר בי� ה, בבדיקת כל מהלכי הייצור בשני� האחרונות. תשובה

יכול להיות שהכמנת הייחורי�  ונעיצת ייחורי� . לייצור מוקד� של עציצי� וחוסר פרי

ועציצי� ללא   הקדמת השיווק פיתוח ראשוני של שורשי� ייפתרו את בעייתבשהחלו 

   .פ"י אנשי המו" המש# הניסויי� יבוצע אצל המגדלי� ע.פרי




