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  תחו� נשירי� – 2015דו"חות חצי שנתיי� 

  תפוח

  1תכנית מס' 

   ליידי ופינק זהוב, סטרקינג, גאלה בתפוחי כימי : דילולש� התכנית

  ' רפי שטר!פרופ: חוקר ראשי

  

: מניסויי השנתיי� האחרונות למדנו על פוטנציאל הדילול של הברוויס המכיל את החומר רקע ותאור הבעיה

. חומר זה גור� למחסור זמני במוטמעי� ע"י עיכוב תהלי� הפוטוסינתזה דווקא כאשר )MMהפעיל מטאמיטרו� (

למדנו שיש לברוויס יכולת  2014  הדרישה למוטמעי� מצד החנטי� גבוהה מאוד. כתוצאה מכ� נגרמת נשירה. ב

ב מאוחר ימי�), א� ג� בשל 7מ"מ קוטר ה"קינג" בש.פ.+  5 4לדלל פרחי�/חנטי� בשלב מוקד� של התפתחות� (

ימי�). אפשרות זו של דילול חנטי� מאוחר היא חשובה  25מ"מ קוטר בש.פ.+  20יותר כאשר החנטי� גדולי� (

ביותר, ה� כ"מכה שנייה", במידה והדילול הראשו� לא היה יעיל מספיק, וה� כדילול עצמאי למקרה והנוטעי� 

למדנו ג� שע�  2014 ת הפריחה חלשה). במפחדי� לדלל בשלב מוקד� יותר בסמו� לפריחה (בעיקר כאשר עוצמ

 ליטר/דונ�) יש להעלות את הריכוז מ 130ליטר/ע*) לריסוס חצי מסחרי בעזרת מפוח ( 1המעבר מריסוס רובי� (

יעילות גבוהה יותר מלמועד  7(תלוי בז�), ושלמועד המוקד� יותר של ש.פ.+  0.15%או א-  0.125% ברוויס ל 0.1%

מ"מ קוטר) במועד מאוחר מאוד  20. ע� זאת, מאחר וראינו כי נית� לדלל חנטי� גדולי� (14מאוחר יותר של ש.פ.+ 

ברוויס, שמנו לעצמנו כמטרה מרכזית את המש� בחינת  0.2%כאשר מטפלי� בריכוז גבוה של  25של ש.פ.+ 

  המועדי� הנוספי� של היישו� תו� העלאת הריכוזי� בהתא�.

  2016 2011: מועד תחילת וסיו� המחקר

  פיתוח שלב המו"פ:

ליטר לדונ�.  130כל הטיפולי� ניתנו בעזרת מרסס מפוח בנפח תרסיס של : מהל# המחקר ושיטות העבודה

  עצי� לחזרה. 10חזרות,  4הניסויי� נערכו במטעי הגול� (אורטל) והגליל (ברע�) במבנה ניסוי של בלוקי� באקראי, 

נעשה במחצית יוני בז� זהוב עולה כי למרות שכל טיפולי מבדיקת זמ� הדילול הידני המתק� שתוצאות ביניי�: 

הברוויס דיללו חלק מהחנטי� בהשוואה לביקורת, מרבית� נתנו תוצאת דילול חלשה בהשוואה לשני� קודמות. 

הסיבה העיקרית לכ� נובעת ככל הנראה מאקלי� חורפי ("אירופי") ששרר ביו� הריסוס ובימי� שלאחריו (ש.פ.+ 

מעלות בלבד. (במאמר שפרסמתי  10עד  5) שהיה מלווה בטמפרטורות נמוכות מאוד של 24/4 9/4=  14עד ש.פ.+  3

לאחרונה הראתי את יעילות הטיפול בישראל, בעלת האקלי� הח�, בהשוואה לאירופה הקרה יותר). הוכחה 

יקורת מסחרית) ). האגריטו� (ב1להשפעת האקלי� הקר על יעילות הטיפול השנה נית� לראות בדוגמאות הבאות: 

) היה יעיל כבעבר, למרות הטמפרטורות 19/4/15=  3שנית� השנה באותו מועד כמו טיפול הברוויס הראשו� (ש.פ.+ 

). הברוויס שנית� בש.פ.+ 2). 22/4/15=  7הנמוכות, לעומת הברוויס שלא דילל כלל באות� תנאי� (בדומה לש.פ.+ 

(עד  7יקר בגלל שנית� בתנאי טמפ' חמי� יותר מאלו ששררו בש.פ.+ , בע7) היה השנה יעיל יותר מש.פ.+ 28/4( 14

) בתנאי טמפ' רגילי� 15/5( 25). הברוויס שנית� בש.פ.+ 3היו� הטיפול המוקד� היה תמיד יעיל יותר מהמאוחר). 

היה יעיל ביותר כמדלל (הפחית לחצי את זמ� הדילול הידני) וללא כל הבדל א� היה בתוספת ברוויס מוקד� 

  ) או לא.7ש.פ.+ (

.) הברוויס, כמו שהראיתי בעבר (ישראל מול אירופה), רגיש מאוד 1מסקנות והמלצות להמש# המחקר: 

לטמפרטורות. יעילותו כמדלל עולה ככל שהטמפ' גבוהה יותר. בתנאי אקלי� חורפי עדי- להשתמש בתכשיר אחר 

מעלות  18 ) רגיש מאוד לטמפ' והוא זקוק לBAכגו� אגריטו� שאיננו רגיש לטמפ'. [בעבר מצאנו שג� המקסל (

  ). יש לחכות לתוצאות הקטי- כדי להסיק מסקנות סופיות.2ומעלה כדי לדלל]. 
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  2תכנית מס' 

  : שיפור קבלת החלטות בדילול חנטי� בתפוח.ש� התוכנית

  : עומר  קראי!ש� החוקר

  רקע ותיאור הבעיה:

חנטי�. דילול חנטי� עשוי להוביל לדילול הרקע לניסוי הוא הקושי בקבלת החלטה לגבי דילול 

חרי- של הפרי מאחר ומצב החנטי� שנותרו על הע* הוא כזה שחלק� הגדול ינשור ג� ללא 

הטיפול. לאחר דילול ראשו� בפריחה עומס פרי יוביל להקטנת הפירות ולהתמיינות חלשה של 

תר להתמודד ע� עוד- תפרחות בשנה העוקבת. לפיכ� דילול כימי נוס- הינה הדר� הטובה ביו

  היבול. איחור בדילול והמתנה לדילול ידני פוגע ג� בגודל פרי בעונה הנוכחית.

  מטרת המחקר:

  זיהוי המצב הפיזיולוגי של החנטי� לקביעת אחוז הנשירה הטבעי וכתוצאה מטיפול כימי בפריחה.

  2012   2015   שנות בצוע:

  מהל# המחקר ושיטות העבודה:

� קודמות בה� נמצא כי קיימת קורלציה בי� מועד הריסוס באגריטו� בהתא� לתוצאות משני

משיא הפריחה ואחוז הנשירה ובי� עצמת הפריחה לאחוז הנשירה נבדקו קורלציות אלו בקנה 

תפרחות  50עצי� בשתי חלקות שונות בחוות מתתיהו. בכל ע* סומנו   75מידה גדול. סומנו כ 

הפריחה. דילול באגריטו� נעשה בשני מועדי� שוני� כ� ונקבע מועד שיא הפריחה בכל ע* ועצמת 

ימי� משיא פריחה  7 – 0שמועד הריסוס משיא פריחה השתנה בי� העצי�. מועד הדילול היה בי� 

ובכל מועד היו עצי� בעצמת פריחה שונה. לאחר סיו� נשירה ייבדק אחוז החנטה בכל ע* ותבח� 

  עצמת הפריחה.קורלציה בי� אחוז החנטה לבי� מועד הריסוס ו

בנוס- סומנו חנטי� שוני� על גבי תפרחות בעצי� מרוססי� ועצי ביקורת ונבדק מי מהחנטי� נשר 

ומי נשאר. החנטי� צולמו על ידי רפי ליקר מהטכניו� באורכי גל שוני� במטרה לזהות מדדי� 

  המובילי� לנשירה.

  תוצאות ביניי�:  

  אי� כרגע.

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

  הבאה ישמשו הממצאי� לתרגול מערכת תומכת לקבלת החלטות בנושא דילול.בשנה 
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  3תכנית מס' 

  3102 אמצעי� ממוחשבי� להערכת יבול: התכנית ש�

  : רפי לינקרהאחראי החוקר

  :הבעיה ותיאור רקע 

  פשוטי� מזה מספר שני� אנחנו עובדי� על פיתוח אלגוריתמי� להערכת יבול תפוחי ע* על סמ� תצלומי�

  2015 2012  :סיו� ומועד התכנית התחלת

  מודל, פיתוח, מקדימה תצפית & פ"המו שלב

מצלמות בגבהי� שוני�) במטרה להשוות  3בשנה שעברה נבנתה מערכת צילו� המאפשר מיפוי של שורות מהצד (

  ת.פותחו מספר אלגוריתמי� לניתוח התמונו בי� התוצאות של הספירה האוטומטית והיבול בפועל.

   העבודה ושיטות המחקר מהל#

בשני� קודמות העבודה התמקדה בחודש יולי כאשר הפרי בגודלו הסופי. השנה הצילומי� החלו בשבוע הראשו� של 

   יוני, במטרה לבחו� את האפשרות להערי� את עומס הפרי בתחילית העונה. עד כה צוות מהטכניו� ביצע צילומי� ב

עצי� בשתי שורות (ז� גולד� דלישס). בתו�  75  כותית. בכל מועד צולמו כאמלמועדי� ביו� ובלילה ע� תאורה  6

  העונה יער� קטי- סלקטיבי של אות� עצי�.

  

  שהושגה המקצועית וההתקדמות התוצאות פירוט

הראה, כי בהינת�  2015ו 2014אי� עדיי� תוצאות על סמ� התמונות שצולמו השנה. ניתוח של התמונות של השני� 

עצי�, צילומי� ליליי� ע� תאורה מלאכותית מאפשרי� להערי� את היבול ברמת השורה ע�  20יבול של מידע על ה

הע* הבודד  תיאה בהערכת היבול ברמגע� זאת, הש). לתוצאה אופיינית ראה איוראו פחות ( 10%שגיאה של כ 

    פירות). 135  תק� כ תה מדי (סטייהובעדיי� ג

 

. עשרי� עצי� נבחרו באופ� 2014ביולי  17   רכת היבול על סמ� הצילומי� של ההקשר בי� היבול האמתי ובי� הע

). היבול הכולל של קבוצת התיקו- Oהעצי� הנוספי� שמשו לתיקו- המודל ( 23   אקראי ע"מ לכייל את המודל (*) ו

  שגיאה). 6%פירות ( 11,386פירות. ההערכה הייתה  10,378היה 

  

  המחקר להמש# והמלצות מסקנות

ות להשיג תוצאות דומות נבדקת האפשרלומי� ליליי� מאפשרי� הערכת היבול בקירוב טוב, קרוב למועד קטי-. צי

  מוקד� יותר בעונה.
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  4תכנית מס' 

  : תוספת דבורי בומבוס לשיפור פוריות וגודל פרי בתפוחש� התכנית

  : גל ספירש� החוקר

  

  רקע ותיאור הבעיה

שוני� אינ� אופטימליי� כתוצאה מהתא� חלקי בי� היבול וגודל הפרי בזני האגס והתפוח ה

ומפעילות דבורי דבש מוגבלת. מניסויי� קודמי� למדנו שתוספת דבורי בומבוס  הזני� במטע

)BB (ספדונה וקוסטיה) למטעי האגס והתפוח בגליל ובגול� שיפרה היבול וגודל הפרי באגס (

ההצלחה בהעלאת שיעורי ההאבקה  הסיבה העיקרית לכ� הינהובתפוח (גאלה סטרקינג וזהוב). 

הזרה בי� מפרה למופרה, שהביאה להפריה מוצלחת יותר, וכתוצאה מכ� להגדלת מספר הזרעי� 

מצאנו כי קיי�  שינוי  2014ו  2013בשני�  בפרי, שיפור גודל הפרי, שיפור החנטה והיבול הכללי.

תוכנית זאת היא לבחו� את בהתנהגות דבורי הדבש בחלקות אליה� הוספנו דבורי בומבוס. מטרת 

השפעת השינויי� בהתנהגות דבורי הדבש על החנטה והיבול. עבודה זאת מתרכזת בזני� קשיי 

 אגס 'ספדונה' ותפוח 'גאלה'.  הפרייה  

  2016&2013 מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  מהל# המחקר ושיטות עבודה

 –קוסטיה) ובתפוח בז� גאלה (מפרי� הניסוי נער� במטע ברע� שבגליל באגס בז� ספדונה (מפרה 

בסמו� לחלקת הבדיקה באופ� כזה שחלקת  BBזהוב ויונת�). בתחילת פריחת האגס הוכנסו כוורות 

מ' מנקודת ההצבה של  300הביקורת בה היו כוורות דבורי דבש בלבד הייתה מרוחקת לפחות 

מת הפעילות הכוורות. נער� מעקב אחר פעילות הדבורי� במהל� הפריחה שכלל את ר

) מעברי הדבורי� בי� השורות ורמת הפעילות top/side/pollen(דבורי�/ע*/דקה), אפיו� הפעילות (

של דבורי הבומבוס בכוורת. בניסוי זה ניסינו ג� לבחו� את הגורמי� להעלאת היבול ע"י בחינת 

ה הזרה הגורמי� בפעילות דבורי הדבש התורמי� למעבר אבקה טוב יותר כמו כמות גרגרי אבק

בצמידות הדבורי� וכמות האבקה התאימה על צלקות הפרחי�. כחודש לאחר שיא הפריחה בוצעה 

ספירת ראשונית של אחוז חנטת פירות ותפרחות בעצי� מסומני�. לקראת הקטי- יידגמו הפירות 

בענפי� המסומני� לבדיקת גודל ומס' זרעי�. בנוס- בקטי- יתקבלו נתוני� של מס פירות לע*, 

כללי והתפלגות גודל פרי באות� עצי� מה� נאספו נתוני�. בנוס- לבדיקה הנרחבת בברע�  יבול

בוצע מודל של הכנסת כוורות באופ� מסחרי במטע האגס של כפר חרוב במטרה לבחו� את התוספת 

ד' טיפול לעומת ביקורת). במטע התפוח של אלרו� בוצע ניסוי ראשוני  15על פני שטח נרחב (

  דבורי הבומבוס בז� 'פינק ליידי'.לבחינת תוספת 

  

  תוצאות ביניי�

 בדומה לשני� קודמות פעילות דבורי הדבש השתנתה בנוכחות דבורי הבומבוס. .1

 נבחנה בהצלחה השיטה לחיזוק כוורות דבורי הבומבוס לפני ההצבה במטעי האגס. .2

 החנטה הראשונית מראה על יתרו� (לא תמיד מובהק) לחלקות המתוגברות. .3

  מלצות להמש# המחקרמסקנות וה

  מסקנות והמלצות להמש� יובאו בדו"ח השנתי.
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  5תכנית מס' 

  בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות לשנטוע: ש� התוכנית

  נבות גלפז, דורו! הולנד, רפי שטר!החוקר האחראי: 

  

  

יבולי� נטיעה בחלקות שנטוע היא בעיה מרכזית בענ- התפוח באר*, עקב העיכוב בגידול והמבוא: 

הנמוכי� בשני� הראשונות בחלקות אלה. עד כה טר� נמצאו כנות עמידות לשנטוע באר*, וחומרי 

 ,�חיטוי קרקע , שנתנו פתרו� חלקי לבעיה, למשל מתיל ברומיד, יצאו משימוש. בגלעיניי�, מאיד

ואי� שימוש בכנות עמידות לשנטוע מניב תוצאות יפות. כיו� נמצא ברשותנו חומר גנטי חדש: מכל

של חשבי ע� זני� אירופאי� שנמצאו עמידי� לשנטוע במעבדתו של דורו� הולנד בנוה יער, וחמש 

כנות עמידות לשנטוע שיובאו לאר* לאחרונה. כנות אלו יבחנו לעמידות לשנטוע בתנאי האר*, 

ישמשו לפיתוח כנות חדשות שישלבו עמידות לשנטוע ע� יכולת ריסו� צימוח, ולפיתוח סמני� 

  י� לעמידות לשנטוע.גנטי

  

  

  G41, G202, G11, G935 ) בחינה של עמידות לשנטוע של הכנות המיובאות1מטרות המחקר: 

116MM .2 בחינה של עמידות לשנטוע של ששה זריעי� שנסרקו במעבדתו של דורו� קציר בתנאי (

עשה בחלקת ריבוי הכנות נעשה בחוות מתתיהו ובנוה יער, ובחינת� ת שנטוע ונוכחות כנימת ד�.

  ניסוי בחוות מתתיהו.

  

  

המש� ריבוי הכנות המיובאות יעשה בחוות מתתיהו ע"י נילי שמי. הזריעי�  :2015& תכנית ל

  שפותחו במעבדתו של דורו� הולנד ירובו ע"י צוותו בנוה יער.
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  ע"בחחג 2353 מתתיהו חוות כנות חלקת – בתפוח שנטוע בעיות פתרו!: התכנית ש�

  דורו! ישראל: האחראי החוקר

  

  הבעיה ותיאור רקע

 במטע מאשר איטית עליה� המטע והתפתחות, ביותר בעייתית בתפוח משונטעות בחלקות נטיעה

 כמו. שנטוע בתנאי נטיעה ע� הע* התמודדות המאפשרות, כנות באר* אותרו לא. בתולה קרקע על

  . משימוש יצא והוא ברומיד מתיל הוא, השנטוע עתתופ להפחתת היעיל, העיקרי החיטוי חומר, כ�

  . 2006 2020 :סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  

  העבודה ושיטות המחקר מהל#

 בחוות נטע 2007 בקי*. השנטוע תיבעי ע� ההתמודדות בכושר כנות בי� השוואה נעשית זה במחקר

-M.H.13-4 ,M.H.15-6 ,M.H.16-7 ,M.H.17-8 , M.H.18: הכנות על' סמוטי' התפוח ז� מתתיהו

 ניטעה'. טופרד' הז� ניטע כמפרה. אקראי בבלוקי� עצי� שלושה של חזרות בשש זריע ומלוס 9

 שלא קרקע על בקורת וחלקת שני� מספר במש� תפוח עצי עליה שגדלו, קרקע על שנטוע חלקת

  . תפוח עליה גודל

  

  ביניי� תוצאות

  ב היבול. ה. והשנטוע הכנה: הניסוי בחלקות ולוהיב הצימוח על גורמי� שני של השפעה נבדקת

 היבול בה ראשונה שנה זו' ד'/ט 5.5 כ של יבול  .קורתיוהב השנטוע חלקות  בי� השנה זהה 2014

 הכנות שאר בי�, מאד נמוכה פוריות ע� המלוס  כנת הכנות מבי�. זהה והשנטוע הביקורת בחלקת

 בצימוח. מצטיינת לכנה מגמה יש א� לבחו� נוכל מובהקות ניתוח ע� סכו� ולאחר דומה היבול

 הכנות ממוצע לבי� בשנטוע הכנות ממוצע  בי� מובהק הבדל נמצא 2014 בסו- גזע היק- במדידות

  .  לביקורת מובהק יתרו� ע� בביקורת

 

  המחקר להמש# והמלצות מסקנות 

 בי� הבדל יש. והיבול צמיחה במדדי הביקורת לחלקת השנטוע חלקת בי� הבדל נראה, זה בשלב

  .בשנטוע מובילה ככנה, 9 18 כנת של ליתרו� ברורה לא מגמה קיימת, הכנות
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  3100 קשר עומס/צבע בפינק ליידי: התוכנית ש�

  דורו! שרוליק: האחראי החוקר

  

  

   הבעיה ותיאור רקע

 מכרעת השפעה לע* הפירות ומספר יבול לעומס כי ראינו מודרני בעיצוב שבוצעו הניסויי� במסגר

  .הפרי צבע על

 והשפעת� יבול עומסי מבח� להעמיד החלטנו ולכ� טוב, צבע תלקבל קשה בעיהיש  ליידי פינק בז�

   .צבע קבלת על

  

   .2015 &התוכנית סיו� ומועד התחלה מועד

  

  עבודה ושיטות המחקר מהל#

 ככל :הפרי לצבע היבול סעומ בי� ומובהק ברור קשר נתקבל בניסוי. באורטל ניסוי בוצע 2014  ב

  . טוב פחות הפרי צבע ,יותר גבוה שהיבול

 התוצאות כי משוכנעי� ולהיות התוצאות את לאמת כדי זה ניסוי על 2015  השנה לחזור  המטרה

בנוס- לבחינה חוזרת של העומסי�, הוספנו לכל עומסי . השנה חריגי� דוליג תנאי עקב נתקבלו לא

המטרה לבחו� א� בעזרת  .מאפשר קבלת צבע פרי יותר טובהיחה, היבול טיפול ירוק לסילוק צמ

   .מבלי לפגוע בצבע הפרי ,טיפול כזה נית� לשאת יבול יותר גבוה

  

  ביניי� תוצאות

  אי� עדי�

  

  

  המחקר להמש# והמלצות מסקנות

  עדי� אי�
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  ליידי  פינק בתפוח הסתדקויות : הפחתתש� התכנית

    : פרופ' רפי שטר!חוקר ראשי 

    

   רקע ותאור הבעיה

, ה� במטעי הגליל וה� בחלקות שבגול�, נראה לנו 2014 לאור הנגיעות הקשה מאוד שהייתה ב

 100%עד  80 דקויות (מתשטיפולי הסופרלו� המומלצי� הצליחו אמנ� להפחית את אחוז ההס

), א� למרות זאת 1  ל הקשה 3בטיפולי�) ובעיקר את עוצמת� (מדרגה  60%עד  30 בביקורת ל

התוצאה הסופית עדיי� קשה וחמורה. [בשלב זה לא ברורה לנו הסיבה המדויקת, א� לאחר ניתוח 

  נתוני הנזק והאקלי� מהחלקות השונות ננסה להגיע לתובנות טובות יותר].

היא לנסות ולשפר עוד יותר את יעילות הטיפולי� בסופרלו�. נית� אולי  2015 מטרת הניסויי� ב

יו� לאחר הפריחה כפי  50 שות זאת ע"י הארכת תקופת הכיסוי של הפרי בסופרלו� מעבר ללע

 21שנעשה היו� (לאור ניסיו� העבר נראה שהתקופה הרגישה להתפתחות הסדקי� היא מש.פ.+ 

  נבח� שוב את הארכת תקופת הטיפול). 2014 יו�, א� לאור הנזק הרב שהיה ב 60יו� ועד לש.פ.+ 

  

  2012    2017יו� המחקר: מועד תחילת וס

  

  פיתוח שלב המו"פ:

  

  : מהל# המחקר ושיטות העבודה

נגיעות קשה ביותר, ואחד  2014 נערכו שני ניסויי� במקביל. אחד במרו� גול� שבגול�, בו הייתה ב

בחוות מתתיהו שבגליל. ניתנו טיפולי סופרלו� על פני תקופה ארוכה יותר ובתדירות גבוהה יותר 

ימי� לאחר מועד הריסוס  10( 18/6/15ל המסחרי שנית� עד היו�. בתארי� בהשוואה לטיפו

  האחרו�) נדגמו חנטי� לבדיקה אנטומית במעבדתה של דר' עידית גינזברג במכו� וולקני.

  

  תוצאות ביניי�

  יש לחכות לקטי-

  

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

  יש לחכות לקטי-
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  9 מס' תכנית

  סטרקינג  בתפוחי קטיפית טרו� נשירה להפחתת) MCP&1( רביסטהה : טיפוליש� התכנית

  ' רפי שטר!פרופ: חוקר ראשי

  
   רקע ותאור הבעיה

 פרי של גדול הפסד ישנו מכ� כתוצאה. במיוחד רבה קטיפית טרו� מנשירה סובל סטרקינג הז�

, שוני� באוקסיני� טיפולי� י"ע הנשירה את במעט למת� הצלחנו בעבר. יורדת המטע ורווחיות

�  . NAA פ"הח את שמכיל אלפאנול הסינתטי האוקסי� ע� בעיקר א

 י"ע משמעותי באופ� הנשירה את להפחית נית� כי למדנו סטרקינג בז� היו� עד שביצענו בניסויי�

 ימי� 7 כ נית� הראשו� הטיפול. פ"ח מ"ח 60 בריכוז) NAA( אלפאנול של עוקבי� טיפולי� שני

 אחרי שבועיי�=   מכ� לאחר שבועות כשלושה נית� השני והטיפול, �ראשו צפוי קטי- מועד לפני

 תהונלו נשירה להפחתת האוקסי� טיפולי של החיובית ההשפעה בצד, זאת ע�. ראשו� קטי- מועד

 ייצור הגברת היא זו שלילית השפעה של שמקורה יתכ�. האחסו� בכושר פגיעה של שלילית השפעה

  .שלו המד- חיי ובאור� הפרי של האחסו� רבכוש שפוגעת האחסו� במהל� האתיל�

 תחרותי מעכב מהווה שכידוע, MCP 1 הפעיל החומר את מכיל" הרוויסטה" החדש התכשיר

 קבלת לאחר כלומר, לקטי- מאוד בסמו� במטע הרוויסטה שטיפולי נמצא לאחרונה. לאתיל�

 נמצא בנוס-. יפיתקט הטרו� הנשירה את להפחית הצליחו), הקטי- לפני ימי� 7 1( הנדרש הצבע

 לשפר כ� י"וע, האחסו� במהל� בפרי האתיל� ייצור קצב את להפחית הצליח בהרוויסטה טיפול כי

טיפולי הרוויסטה במועדי� שוני�  – מטרת התכניתשלו.  המד- חיי אור� ואת אחסונו כושר את

"י לפני הקטי- כדי להפחית את הנשירה הטרו� קטיפית ולשפר את איכות הפרי באחסו� ע

  ייצור האתיל�.   הפחתת

  2017 2015: מועד תחילת וסיו� המחקר

  פיתוח שלב המו"פ:

  : מהל# המחקר ושיטות העבודה

באקראי. בכל חזרה ייבחרו  בלוקי� של ניסוי ) במסגרת160(חלקה  במטע מרו� גול� ייער� הניסוי

פירות לבדיקות פרי עצי� דומי� (בגודל, עומס, יבול, עוצמת צימוח וכדומה), ומה� יידגמו  10

שורות בי� שורות  4במעבדה לקירור. מאחר והחומר המרוסס הוא גז יש לדאוג למרחק של 

מרוססות לשורות הביקורת. הניסוי ייער� על עצי סטרקינג במטע מרו� גול�. ייבחנו שני מועדי 

 NAA=  ימי� ויו� אחד לפני קטי-) בהשוואה לטיפול המסחרי של אלפאנול 7טיפול בהרוויסטה (

עצי� לחזרה. מכל אחד  20חזרות,  4וביקורת לא מטופלת. מבנה הניסוי יהיה בבלוקי� באקראי, 

שבועות לאחר מכ�) לבחינת מדדי  3מהעצי� יידגמו פירות במועדי� שוני� (מיו� לפני הקטי- ועד 

חודשי�. במקביל ייספרו אחת לשלושה ימי� הפירות  6הבשלה ביו� הקטי- ולאחר אחסו� של 

  הנושרי� בכל ע*. 

  תוצאות ביניי�

  לא החל ולכ� אי� עדיי� תוצאות יי�הניסוי עד

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

  יתקבלו לאחר הקטי- ובחינת הפירות במעבדה לקירור
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  נשירי�.  פרי עצי של ואקלו� : אינטרודוקציהש� התכנית

  : פרופ' רפי שטר!חוקר ראשי

 זני של והאקלו� האינטרודוקציה פעילות מאוד הואטה, האחרונות ני�: בשרקע ותאור הבעיה

על א-  .יבוא מקורות והעדר ל"בחו רלוונטיי� גורמי� ע� בקשרי� יציבות אי עקב, חדשי� נשירי�

 לא קיימת בישראל תכנית נרחבת, למעט, של מיני נשירי� שקיימת האפשרות לעסוק בהשבחה

וכ� השקד והרימו� בה� נעשות פעולות השבחה נרחבות  מוגבלת השבחה יש תכנית שבו המשמש

 ענ- אשר רב וממו� זמ� דורשות בכלל הנשירי� השבחה תכניות. ויסודיות ע"י דורו� הולנד

לשאת. החלופה הזולה להשבחה היא האינטרודוקציה והאקלו� של מיני�  מסוגל אינו הנשירי�

דור, שתפתור את בעיית המחסור בזני�  שוני�, בדומה לעבודותיו הראשוניות של השתל� ספי ב�

של מיני� שוני�  חדשי� זני� להביא החקלאי� מצד חזקה דחיפה ישנה איכותיי�. לאחרונה

 לטע� מותאמי� ויהיו, יותר גדולי� יבולי� להניב שיוכלו, שיהיו בעלי פרי טעי� יותר וגדול יותר

ות למיני עצי הפרי השוני�, איתור זני� חדשי� וכנות חדש  מטרות המחקר .הישראלי הצרכ�

וניסיו� לאקלמ� ולבחו� את התאמת� לגידול באזורי האר* השוני�. הבחינה נערכת בחוות 

  השונות הפרושות בגליל בגול�.

  2024 2014: מועד תחילת וסיו� המחקר

  פיתוח שלב המו"פ:

 : מהל# המחקר ושיטות העבודה

). CGכנות מסדרת  4, ועוד MM116ה"ב (כנות חדשות של תפוח מג'נבה שבאר 5נביא לקרנטינה  •

 המצטיינת מ"סטאר פרוט". OHF87ונבח� במטעי� את כנת האגס 

הורכבו זני� חדשי� לבדיקת התאמה לאר*, שהובאו מחו"ל לבחינה במיני� שזי-, משמש,  •

 תפוח, אגס, דובדב�, אפרסק, ונקטרינה. הזני� נמצאי� בקרנטינה.

 בשלוש מבח� לחלקות והועברו ונקטרינה אפרסק, תפוח ,דובדב� של זני� מהקרנטינה שוחררו •

 בחוות), ותפוח אגס דובדב�, נקטרינה, אפרסק, משמש( מתתיהו ובחוות בפיכמ�. החוות

 שנוכל כ� עוצבו המבח� בחלקת שניטעו העצי�). ונקטרינה אפרסק, משמש ,אגס( המטעי�

 .ואופיי� נבדק הפרי, פרי וונשא 2013 2012 ב שניטעו בזני�. מוקד� שיותר כמה פרי לראות

הוכנו שתילי דובדבני� שוני� לשימור חומר גנטי להשלמה בבית הגרעי� בוולקני וכמקור ריבוי  •

 לבית היסוד בחוות מתתיהו. 

 ונשתלו בבית היסוד. 109על כנת  VFהוכנו שתילי� של תפוח מז� סמוטי  •

 השונות.הורכבו שתילי� של מיני� שוני� לצור� השלמה של חלקות המבח�  •

מספר זני� של תפוח ואגס הנמצאי� בבחינה בקרנטינה, נמצאו חשודי� כנגועי� בווירוס  •

 והועברו לבידוד. 

בשלב ראשוני זה העבודה מתבצעת לפי התכנית פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה: 

צית יולי שתוארה לעיל. סט כנות התפוח הראשוני שהובא מג'נבה נפסל, ומביאי� סט חדש. במח

תתקיי� תערוכת זני נשירי� חדשי� בחוות המטעי�. יש מחשבות להקי� "בית יסוד" נוס-. עדיי� 

  בשלבי� ראשוניי� של דיו�.

  בשלב זה מוקד� עדיי� להסיק מסקנות.: מסקנות והמלצות להמש# המחקר
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  11תכנית מס' 

   בחחג"ע 30.   בחינת כנות בינוניות לתפוח במתתיהו: ש� התכנית

    יובל עוגני ,ישראל דורו!, גלית רדל : ר האחראיהחוק

  

  רקע ותיאור הבעיה

 כנות למסחר להכניס עניי� לנו יש. חזקה מעט הכנה. חשבי היא במסחר העיקרית הכנה בגליל

 ע� להתמודד כדי. מדי חלשי� היו העצי� כי נכשלנו עבר בנטיעות. גדול פרי המקנות בינוניות

 חזקות כנות  M9 MM106 MM104 MM109 כנות זהוב בז� יקההוות בחלקה נבחני� זו נקודה

 כביקורת. הושרשו מהרוכבי� חלק, מהתנוונות  להימנע כדי, גדול פרי מקנות אשר ובינוניות

 מביקורת טובי� טיפולי� להביא אמורה התוכנית. היטב מתפתחת החלקה.. חשבי כנה הושארה

  גדול פרי ע�'. ד'/ט 5 כ במסחר המקובלי� ויבולי�  בינוני ע* להשגת

  2020 2005  : מועד התחלת התכנית ומועד סיו�

  

  מהל# המחקר ושיטות העבודה: 

, המשנה ענפי כל סילוק של אחיד טיפול קיבלה החלקה 2006 בחור-, עשר שתי� בשנתה החלקה

 הכנות בכל. שביעי יבול התקבל 2014 השנה .טובי� משנה וענפי חזק ציר קבלת שהבטיח מה

 הבדל ללא חשבי ביותר הטובה הכנה מצטבר ביבול. הושרש הרוכב בה� לכנות בהקמו יתרו�

 ב התוצאות תקציר להל�. מה� נמו� מעט ביבול מושרש 9, 104,106 כנה כאשר, 109מ מובהק

  '. ד'/ט 9.0 כ לע* ג"ק70 ביותר הגבוה היבול' ד'/ט 4.8 כ ג"ק 33 כ ביותר הנמו� היבול.  2014

 9,106,104 מכנות במובהק טובה מושרש לא 4&13 כנה ביותר הגבוה יבולה  ביבול מצטבר כללי

מסקנות .  , אבל הפער יותר קט�.  החזקות לכנות יתרו� יש עדיי� 2014 יבול אחרי ג�. מושרש לא

מתחיל להיות הבדל בי� הכנות. חוזק הכנה מאפשר יבול יותר גבוה לכנות   & שנות יבול7לאחר 

 180קב' הכנות הבינוניות ע�  .ק"ג לע*   220החזקות יבול מצטבר   כ היותר חזקות .קב' הכנות 

  ק"ג לע*..  150ק"ג לע*, וקב' הכנות החלשות ע� 

  

   :ביניי� תוצאות

  . החלשות בכנות ובינוני, החזקות בכנות טוב מתפתחת החלקה

  

   המחקר להמש# והמלצות מסקנות

  4 13 החשבי לכנת יתרו� 7' מס ליבול נכו�, היבול על הגיל השפעת לבחו� יש ,כנות במחקר
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  12תכנית מס' 

   בחחג"ע 30ופיכמ!  בחינת כנות  מרסנות בינוניות לתפוח במתתיהו: ש� התכנית

   ישראל דורו! :החוקר האחראי

  

  רקע ותיאור הבעיה

 יש היו� לרשותנו העומדות בכמויות.  מווירוס נקיות אירופיות כנות ייצרנו מתתיהו בחוות

 2 ב יתקיי� הניסוי. מווירוס נקיות כנות  בחינת הניסוי מטרת. נרחב כנות ניסוי להקי�  ולתנוביכ

 לכנות יותר מתאימי� גדול תנאי ע�  פיכמ� חוות הגול� רמת צפו�: העיקריי� הגדול אזורי

. רשת תחת  גידול ג� ייבח� מתתיהו בחוות. הגליל הרי את המייצגת מתתיהו ובחוות.  המרסנות

 יתרו� יש,  רשת תחת שלא בגידול, בגליל כי רואי� אנו מתתיהו בחוות הותיק הכנות וימניס

 כמות מגבלת בגלל.  החדשות בכנות רוכב השרשת ג� נבח� מתתיהו בחוות כ� ועל,  רוכב להשרשת

 קריפס טופרד:   העיקריי� הזני� בחינת ובמקביל, עיקרית כבחינה  זהוב בז� תעשה הבחינה

  . מתתיהו בחוות פינק וקריפס,  הגול� ברמת  דברוקפיל, פינק

  

  2030 2013 :סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  טופרד נקי לא ז!, פינק קריפס ,ברוקפילד גאלה, ,סמוטי&  VF זני & לבחינה זני�

   קפדני שמוט ציר &עיצוב שיטת

  ' מ 3.5  מתתיהו חוות ',מ 4   פיכמ� חוות שורות בי!   נטיעה מרחקי

 ,M 9:   הניסוי לכנות, העצי� בי�  'מ 1  של ומרחק  החזקות לכנות  'מ 1.5   זהוב בז!   עצי� בי!

PI 80, PAJAM 2הניסוי אתרי 2 ב .  

  '.  מ 1.5 עצי� בי� מרחק טופרד ו גאלה ברוקפילד פינק קריפס בזני�

  

   ביניי� תוצאות

. מבי� הכנות 2 שנה -בסו מעט הבדלי�  היו, ע* וגובה גזע היק- בבחינת  2013 ב ניטעה החלקה

 עצי רוב פיכמ� בחוות. היטב מתפתחי� העצי� ,3 שנה מסתמנת כיותר חזקה. השנה PI80בחדשות 

   2 שנה בסו- מתתיהו בחוות. ליבול וממתיני� כופפו הענפי�, לה� המיועד הנפח את כיסו המטע

  .  מאד טובה החוות 2 ב העצי� התפתחות. העצי� את לחזק כדי בבסיס הענפי� את קטמנו

  

  .טר�: להמש# והמלצות מסקנות
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  13תכנית מס' 

  בחחג"ע 2792חדשות וותיקות וכנות ממיני� אחרי�  VFריבוי כנות תפוח  :ש� התכנית

  שמי נילי/  דורו! ישראל :ראשי חוקר

  

   הבעיה ותיאור רקע

 האחרונות בשני�. �לז וה� לכנה ה�)  VF(  מוירוס נקי בחומר צור� יש איכותי שתיל ליצר מנת על

 המגבלה כיו�. נקיות כנות מספר מהסגר ושוחררו הובאו וכ�, מוירוס נקיי� זני� לאר* הובאו

  .הכנות ריבוי היא VF שתילי� ליצור

 זני� והרכבת .מחקר חלקות הקמת שתאפשר בכמות, למחקר VF כנות יצירת: העבודה מטרת

  .)כפול הסגר( נוס- הסגר הוק� מתח�ה בתו� משמש ,דובדב�, שזי-, אגס, תפוח של  חדשי�

  

  2018 2010: סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

  

   :עבודה שיטות

  ,ההברכה בשיטת הכנות לריבוי שקתות נבנו ההסגר מבנה בתו�, מתתיהו בחוות

 ,MM109, MM106, MM111, M9, M26: 2004 בשנת שהגיעו תפוח כנות מסט ה� לריבוי הכנות

M25 2010 בשנת לאר* שיובא -נוס תפוח כנות וסט :Pi 80, Pajam 2, Nakb T337, MM106 

 כנות.  אות� לרבות מנסי� מתתיהו ובחוות, דג� בבית הגרעי� בבית עותקי� נשמרי� הכנות מכל.

 MAXMA 60 ,MAXM14  דובדב� וכנות   OHF97  ,PYRIAM אגס של ה� שנכנסו נוספות

'PONTELB שזי- כנת  JASPY   

  

   ביניי� תוצאות

 הכנת לצרכי ריבוי חומר וג� שתילי� ג�, לשתלני�  הועברו והשנה, הצלחה יש התפוח בכנות

 של לאישור הממתיני� נוספי�  שתילי�  והוכנו הורכבו ובמקביל  המחקר חלקות עבור שתילי�

                         .                    לשתלני� הוצאו PONTELB דובדב�  וכנת JASPY שזי- כנת.  הצומח להגנת השירותי�

  . המחקר לחלקות להוצאת� הצומח הגנת של לאישור וממתיני�  כנות שתי על הורכבו שזי- זני 6

  .הצומח הגנת של לאישור ממתינות והדובדב�  האגס כנות

  

  : להמש# והמלצות מסקנות

 כנות של קטנות כמויות לייצר עניי� אי� ולשתלני� מאחר, הכנות לרוב מתאימה הריבוי שיטת

  . זו בפעילות להמשי� יש, בלבד מחקר לצרכי מיועדות וה� נבדקו לא שעדיי�
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  14תכנית מס' 

  : מציאת תחליפי� לאלזוד/.ש� התוכנית

  : עומר  קראי!ש� החוקר

  :רקע ותיאור הבעיה

הקור  בשל האקלי� הח� הקיי� בישראל בחור- יש צור� בעידוד של התעוררות מיני נשירי� בה� צבירת ימי

אינה מספקת באזורי גידול חמי�. כיו� נהוג לטפל באלזוד- (ציאנמיד חומצי) שנמצא בעבר כחומר היעיל 

ביותר בעידוד התעוררות. מאחר והאלזוד- אמור להיפסל לשימוש על ידי האיחוד האירופי בשני� הקרובות 

  � השוני�.יש צור� מידי למציאת תחליפי� שיאפשרו התעוררות מיטבית של מיני הנשירי

  מטרת המחקר:

  מציאת תכשירי� משפרי התעוררות בנשירי�.

  2013   2015   שנות בצוע:

  מהל# המחקר ושיטות העבודה:

בראש פינה,  –מיני נשירי� שוני� בשלושה אזורי גידול: אגס קוסטיה  5בחינת תכשירי� שוני� נעשתה ב 

  ג בזיכרו� יעקב וקיווי היווארד במלכיה. ביונת�, אפרסק סוולינ –ביפתח, דובדב� בורלא  –תפוח זהוב 

סוגי  3כל מי� טופל במועדי� שוני� בהתא� למועדי� המסחריי� בה� מיוש� אלזוד- בגידול. נבחנו 

שהינו אנלוג של  TDZתכשירי� עיקריי� בשילובי� שוני� ובריכוזי� שוני� בכל מי�. התכשירי� ה�: 

נוזלי. אמו� חנקתי נבדק ע� המשטח  15ודינוקאפ  8%של ההורמו� הצמחי ציטוקני�, אמו� חנקתי בריכוז 

  ארמוברייק וע� משטחי� של חברת תרסיס. בנוס- נבדקו מספר תכשירי� שסופקו על ידי חברות מסחריות.

  מדדי� שנבדקו: אחוז פקעי� מתעוררי�, אחוז פקעי פריחה שהתעוררו, אחוז חנטה, תקינות פרחי�.

  תוצאות ביניי�:  

שנות ניסוי נראה כי בקיווי יש יתרו� לריסוס באמו� חנקתי בתוספת ציטוקיני� בשילוב ע�  משלוש – קיווי

  ארמוברייק כמשטח. 

בתפוח נמצא ג� השנה כי התעוררות הפקעי� ואחידות הפריחה לאחר ריסוס באמו� חנקתי בשילוב  –תפוח 

באלזוד-. בנוס- התקבלו  ע� ציטוקני� וארמוברייק טובה יותר מהתעוררות הפקעי� לאחר ריסוס מסחרי

  תוצאות טובות בטיפול בחומרי� של החברות המסחריות בלו� ותפזול.

  בנוס- נמצא כי לחומר בלופרינס תוצאות טובות ה� באחוז ההתעוררות וה� בקצב.

באגס התקבלו תוצאות טובות ביותר בשימוש בדינוקאפ. יחד ע� זאת הדינוקאפ הינו חומר בסיכו�  – אגס

משימוש בעתיד. בנוס- התקבלו תוצאות מעודדות בטיפולי האמו� חנקתי בשילוב ע� ארמוברייק ויתכ� ויצא 

  .TDZובטיפול בחומר המסחרי של חברת תפזול. השנה הטיפול המצליח ביותר היה אמו� חנקתי בשילוב ע� 

התעוררות בדובדב� נמצא השנה כי החומר בלופרינס הוביל לפריחה בעוצמה הגבוהה ביותר אחוז  – דובדב!

גבוה. בקטי- נמצא כי השימוש באלזוד- פגע במספר הפירות לע* ואילו הביקורת ללא ריסוס לא נבדלה 

  מטיפולי� אחרי�.

  הוביל להקדמה ולעליה בגודל הפרי. TDZבאפרסק נמצא כי אמו� חנקתי בתוספת  – אפרסק

  

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

� כרגע אי� המלצות להמש
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  15תכנית מס' 

  גמיש בתפעול הזני� לכל הגנה רשתות: � התכניתש

   דורו� שניידר: תאחראי תחוקר

  

בשני� האחרונות נערכו ניסויי� להעלאת איכות הפרי התפוח ע"י כיסוי : רקע ותיאור הבעיה

המטע ברשת צל מסוגי� שוני�. הניסויי� נערכו בעיקר בזני� גרני סמיט, להפחתת "מכות שמש" 

תופעת העדשתיות והתוצאות הראו שיפור ניכר באיכות הפרי. בזני� בפרי, בזהוב להפחתת 

הצבעוניי� נצפו בד"כ מגמות שליליות, א� טר� נבח� נושא הסרת הרשת בשלב קבלת הצבע 

ופריסתה מחדש רק בתנאי אקלי� קיצוניי� (אירועי חו� ו/או ברד) או בשלבי התפתחות תופעות 

  ).שליליות (כגו� סידוק הפיט� בפינק ליידי

שיפור איכות הפרי בזני� פינק ליידי, סטרקינג וגלה באמצעות פריסה גמישה של : מטרת התוכנית

  רשת צל מעל העצי� משלב החנטה ועד לקטי- ואיתור רשת מועדפת לגרני סמיט.

  2015 2012: מועד התחלה ומועד סיו� התכנית

ע לבדיקת ההשפעה על באמצע מאי הרשתות נפרסו מעל עצי המט: העבודהמהל# המחקר ושיטות 

נבדקות בז� סטרקינג  2015איכות הפרי בזני� פינק ליידי, גלה, סטרקינג וגרני סמיט. בעונת 

של פולישק ב"פריסה קבועה" עד לקטי-. בזני� פינק  20%ורשת אדומה  20%הרשתות פנינה לנו 

 –ועה" של חב' מטאור בשני אופני פריסה: "פריסה קב 10%ליידי וגלה נבדקת רשת שקופה 

מהחנטה ועד כחודש לפני הקטי- לקבלת צבע, תו� כיסוי  –מהחנטה ועד לקטי-, ו"פריסה גמישה" 

זמני במקרה של אתראת אירוע אקלי� קיצוני (חו� ו/או ברד). בז� גרני סמיט נבדקות השנה 

של פולישק. כל הרשתות בז� זה  18%ולבנה משולבת  30%, פנינה לנו 20%הרשתות פנינה לנו 

סות באופ� קבוע מהחנטה ועד לקטי-. עבור כל הזני� איכות הפרי בעצי� המכוסי� ברשת נפר

  מושווית לאיכות הפרי מעצי ביקורת שאינ� מכוסי� ברשת.

הובואי� בכל טיפול, נמדדה הקרינה מתחת  2הרשתות נפרסו באמצע מאי, הוצבו : תוצאות ביניי�

ידות הקרינה יערכו ג� ביולי ובספטמבר. לרשתות והחלה מדידת מצב המי� בע* (תא לח*). מד

עצי� מכל טיפול בזני�  20שבועות עד לקטי-. לקראת הקטי- ייבחרו  3מדידות תא לח* יערכו כל 

פינק, סטרק וגלה, אחידי� מבחינת גודל, עלווה ועומס פרי. כל ע* ייקט- בנפרד בהתא� למדדי� 

שו בשנה שעברה. מיו� הפרי ייער� המסחריי�. מעקב הפוריות יער� באות� עצי 'גרני', ששמ

  ב"פירות גול�".

תוצאות מהעונה החולפת הראו שהכיסוי בכל סוגי הרשתות : מסקנות והמלצות להמש# המחקר

ובכל הזני� הפחית את טמפ' המקס' היומית, תר� למצב המי� בע* והפחית נזקי 'מכות שמש'. 

כל סוגי הרשתות תר� במעט להתפלגות הכיסוי ב) ליידי ופינק סטרקינג, גלה( הצבעוניי� בזני�

 הרשת של הסרה כאשר הפרי, הסתדקויות את הפחית ברשת הפרי. ב'פינק ליידי' הכיסוי גודל

 על ברשת הכיסוי השפעת  .בפירות ההסתדקויות על לרעה השפיעה לא הקטי- לפני כחודש

 ואדומה 20% פנינה שקופה, עצי 'סטרקינג' ברשת 10%כיסוי עצי 'גלה' ברשת  :הפרי צבע התפלגות

מהחנטה ועד לקטי-  10% שקופה ברשת' ליידי פינק' עצי כיסוי לא פגע בהתפלגות צבע הפרי. 20%

 את שפרה, הקטי- לפני כחודש, הרשת של מוקדמת הסרה זאת ע� יחד. הפרי צבע בהתפלגות פגע

  רת.הביקו מעצי בפירות שהתקבלו לאלו דומי� לערכי� אותה והביאה הפרי צבע התפלגות
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  16תכנית מס' 

  .: עיכוב צימוח בעזרת רגליס בז! פינק ליידיש� התכנית

  יעל גרינבלט :חוקר האחראיה

  קע ותיאור הבעיהר

הז� פינק ליידי, רגיש ביותר לבעיית תאורה בע*, ולכ� עוד- צימוח במהל� הקי* גור� להצללה 

דלי� מבצעי� במהל� הקי* גדולה ולפרי לא איכותי בתו� הע*. על מנת להתמודד ע� הבעיה המג

טיפול ירוק, המרחיק את עודפי הצימוח. הפעולה דורשת ימי עבודה רבי�, ובביצוע לא מקצועי 

  חושפת פרי חשיפת יתר המתבטאת במכות שמש.

ריסוסי רגליס במהל� העונה ובכ� מצליחי� לעכב צימוח  2בצרפת, נאמר לנו, בע"פ, שמבצעי� 

יחס עלווה פרי בצורה תקינה. לדעת הצרפתי� הטיפול א- נמר* מחד, ומצד שני שומרי� על 

  מקטי� בעיות איכות נוספות כמו סדקי� בפיט�.

הז� פינק ליידי הופ� בשני� האחרונות לז� משמעותי בענ-. ונמצא בגר- נוסק של גידול. הז� פורה 

  ות.מאוד, טעי� מאוד ומבוקש ביותר ע"י הצרכני�, אול� סובל מבעיות איכות גידוליות רב

  ועד התחלת התכנית ומועד סיו� מ

  . 2017  , סיו�4/2015תחלה ה

  הל# המחקר ושיטות העבודהמ

  )2017שני�  ( דצמבר  3.  וימש� 2015הניסוי החל באביב 

   5הניסוי הועמד בקיבו* ברע�, בחלקת פינק ליידי תורמוס 

  לניסוי ייבנו ע"ס תוצאות השנה הראשונה. 3 2הטיפולי� בשני� 

  

  

  תקדמותשלבי ה

 לניסוי) 2 1יש ללמוד את הריכוזי� והעיתוי ( שנה   .א

 לניסוי) 3ללמוד טיפולי� חוזרי� ברצ- שני� על אות� עצי�. ( שנה   .ב

  הטיפולי�:

  ביקורת לא מטופלת  לב�  1

  גיזו� קי* ידני  צהוב  2

  15ש"פ +   0.2%רגליס   ירוק  3

  30ש"פ +   0.2%רגליס   כחול  4

  45+  פ"ש  0.15% רגליס+      15+ פ"ש 0.15% רגליס  אדו�  5

      

  

עצי�, כאשר הע*  3חזרות לטיפול,  בכל חזרה  6הניסוי הועמד בשיטת בלוקי� באקראי,  

  נמדדי�) 40עצי�. (  120האמצעי יימדד.   סה"כ  

  תוצאות ביניי�

  העצי� רוססו בהתא� לעיתויי�. בוצעו עד כה שתי מדידות צימוח. 

  חלק מהטיפולי�.נראה עיכוב צימוח ב –במבט 

  


