
 מזן תמר חוטרי של והתפתחות קליטה השרשה של השוואתית בחינה
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 וחומרים שיטות





U1. עציצים חוטרי ליצור שיטות בחינת  
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U2 .לנטיעה אופטימאלי חוטר בחירת. 

–

–

    







        





U3.  האם עצי של ותנובתם התפתחותם על הצעירים החוטרים סילוק השפעת בחינת. 





























 תוצאות

U1. עציצים חוטרי ליצור שיטות תבחינ  
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U2 . לנטיעה אופטימאלי חוטר בחירת. 

–

–

Uחוטר סוג Uקליטה אחוזי 
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U3.  האם עצי של התפתחותם על הצעירים החוטרים סילוק השפעת בחינת. 





















:3איור 

 

 

 

–: 4 איור 

 

    













U4  .האם עצי של תנובתם על הצעירים החוטרים סילוק השפעת בחינת. 
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