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  תחו� נשירי� – 2016ריכוז תכניות עבודה 

  תפוח

  1תכנית מס' 
  פיכמ� מתתיהו  � ש� התכנית: בחינת כנות תפוח בינוניות ומרסנות

  ש� החוקר האחראי: ישראל דורו�

  מבוא

הכנה העיקרית בענ� התפוח היא כנת החשבי. הכנה מפתחת ע� חזק, אשר דורש תשומות רבות. 

הוקמה חלקת כנות ע� כנות אירופאיות חלשות יותר, המסוגלות  ,במטרה לקבל מטע מרוס� יותר

 טמנת בוצע ג� טיפול של ה ,לפתח עצי� יותר קטני�. מהחשש לקבלת עצי� קטני� בכל הכנות

ירוס ניטעה בשנת ורוכב לש� חיזוק העצי�. חלקת הכנות  הבינונית ע� הז� סמוטי לא נקי מו

כל הכנות .  M9 MM104  106 MM 109 MM,   13#4ירוס חשבי ונקיות מו �. על הכנות שאינ2005

  כוללות ג� השרשת רוכב.

ה� שימוש בכנות מרסנות. הזני� בחוות מתתיהו  �אשר הדגש בה ,חלקות חדשות 2ניטעו  2013 #ב

  ירוס.ופינק ליידי וזהוב, ובפיכמ� נבחני� ג� הזני� טופרד וגאלה. הזני� ה� נקיי� מו

, MM106, 13#4חשבי  :�הכנות במחקר  ה 13#4וירוס פרט לחשבי ומ ותהכנות במחקר נקי

PAJAM 2 PI-80 # 1#1.5מרחקי נטיעה  2 #. בחוות מתתיהו החלקה נבחנת ב  �מ' בי� העצי�,  ע

   כמו כ�,  החלטנו לבטל את בדיקת הרשת, וכל החלקה תהייה תחת רשת.    .ובלי השרשת רוכב

  למטעי התפוח בגליל ובגול�. איתור כנות מצטיינות  : מטרת מחקר

 4תהייה שנת יבול ראשונה בחלקות אלו. מדדי היבול ייבדקו מש)  2016השנה  : 2016תכנית 

  עונות לפחות. 

  
  2תכנית מס' 

  2016אבני אית�  � פיכמ�� ש� התכנית: זני תפוח מתתיהו
  ש� החוקר האחראי: ישראל דורו�

  

  זני תפוח במתתיהו ופיכמ�

נטי� אריויני� של זני� קיימי�. נבדקי� וינטי� מצטאשל זני� חדשי� וורי אנו ממשיכי� בבחינה

,�כשבכל המקרי� הכוונה כפולה: מחד למצוא זני�  ,נטי�  מטיפוח מקומיאריווכ�  ג� ו ותיקי

�מנטיעה בשני�  �חלקות הזני� ה כדי למנוע כניסת� למסחר. ,טובי� ומאיד) לפסול גרועי

   .י� שוני�. היו� במעקב זני� מגילאי� שוני�ולכ� הזני� בה� בגילא ,שונות

  בחוות מתתיהו אנו מתמקדי� בזני� גאלה וסמיט. 

  בחוות פיכמ� אנו מתמקדי� בזני סטרקינג, גאלה וקריפס רד, וכ� זני זהוב ע� לחי אדומה. 

  בעיקר גאלה וסמיט.  #באבני אית� אנו עוסקי� בזני� היכולי� להתאי� לאזור 

  מגוו� הזני� בתפוח.שיפור : מטרת מחקר

  הזני� נבדקי�  כל שנה לאיכות פרי ויבול . :2016תכנית מחקר 
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  3תכנית מס' 
  2016לזני� וחלקות מודל –ש� התכנית: ריבוי כנות אירופאיות לתפוח במבנה הסגר במתתיהו 

  שרוליק דורו��ש� החוקר האחראי: נילי שמי
  

שמקור� באירופה מהסגר השירותי� להגנת בשני� האחרונות שוחררו מספר כנות תפוח  :מבוא

ניסיונות שביצעו שתלני� מקומיי� להכניס� לריבוי מסחרי נכשלו, או שרמת האמינות  הצומח.

 בעקיבות התהלי) איננה מספקת. הכשל בריבוי מהווה מכשול להוצאת הכנות כשתילי� למבח�

  ראשוני.

לחלקת מבח�, ויצירת פרוטוקול ריבוי ריבוי בשיטות לא תעשייתיות ליצירת שתילי�  :המטרה

.�  לשתלני

. את החומר נעביר לשתלני�   OHF87   ,OHF97השנה נעסוק בריבוי הכנות : 2016תכנית עבודה 

   להרכבה מסחרית . 

  

  
  

  4תכנית מס' 
  נשירי�.  פרי עצי של ואקלו� : אינטרודוקציהש� התכנית

  חוקר ראשי: דר' רפי שטר�
  

 זני של והאקלו� האינטרודוקציה פעילות מאוד הואטה, האחרונות בשני�: רקע 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

לת וכ� השקד והרימו� בה� נעשות פעולות השבחה נרחבות מוגב 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

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

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

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

איתור זני� חדשי� וכנות  #מחקרויהיו בעלי דרישות צינו� מועטות. מטרות ה הישראלי הצרכ�

השוני�, וניסיו� לאקלמ� ולבחו� את התאמת� לגידול באזורי האר�  חדשות למיני עצי הפרי

 .�  .הבחינה נערכת בחוות השונות הפרושות בגליל בגול�השוני

  2014#2024: מועד תחילת וסיו� המחקר

  א. המש) מעקב בחלקות המבח� אחר הזני� השוני� בכל מיני הפרי.  :2016תכנית עבודה 

  המש) העברת שתילי זני� שוני� מבית הרשת לנטיעה בחלקות המבח�.ב.                                

   –ג.  חיזוק המאמצי� ליצירת קשרי עבודה ע� חברות משתלות בחו"ל                                

  ארה"ב, דרא"פ, ספרד.                                    
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  5תכנית מס' 
  בחינה ופיתוח של כנות תפוח חדשות עמידות לשנטועש� התוכנית: 

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

נטיעה בחלקות שנטוע היא בעיה מרכזית בענ� התפוח באר�, עקב העיכוב : רקע ותיאור הבעיה

בגידול והיבולי� הנמוכי� בשני� הראשונות בחלקות אלה. עד כה טר� נמצאו כנות עמידות 

לשנטוע באר�, וחומרי חיטוי קרקע , שנתנו פתרו� חלקי לבעיה, למשל מתיל ברומיד, יצאו 

נות עמידות לשנטוע מניב תוצאות יפות. כיו� נמצא משימוש. בגלעיניי�, מאיד), שימוש בכ

ברשותנו חומר גנטי חדש: מכלואי� של חשבי ע� זני� אירופאי� שנמצאו עמידי� לשנטוע 

במעבדתו של דורו� הולנד בנוה יער, וחמש כנות עמידות לשנטוע שיובאו לאר� לאחרונה. כנות אלו 

כנות חדשות שישלבו עמידות לשנטוע ע� יבחנו לעמידות לשנטוע בתנאי האר�, ישמשו לפיתוח 

  יכולת ריסו� צימוח, ולפיתוח סמני� גנטיי� לעמידות לשנטוע.

  2014#2024: מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  :מהל' המחקר ושיטות עבודה

במעבדתו של דורו� הולנד נעשו הכלאות בי� טיפוסי חשבי שוני� לזני� אירופאי�  מכלואי�:

)Northern SPY 227, MM 102, MM104, MM106 תוצרי ההכלאות, נשתלו ,�). המכלואי

מה�, שהראו יכולת צימוח טובה בתנאי� אלה לעומת האחרי�, רובו  #35באדמות שנטוע, ו

ונשתלו בחזרות בנות שתי עצי�. בנוס�, במכלואי� אלה נבחנה הרמה של דרישות קור, ועמידות 

י� ביותר בשקלול כל הפרמטרי� הועברו לכנימת הד�. שתילי� של ששת המכלואי� המבטיח

  לחוות מתתיהו לצורכי ריבוי.  2015ביוני 

 ,G41 הגיעו לאר� ארבע כנות שפותחו בתוכנית טיפוח הכנות בג'נבה 2014באפריל  כנות מיובאות:

G202, G11) G935 116) והכנה האנגליתMM .כנות אלה נמצאו כבעלות עמידות גבוהה לשנטוע .

בתחנת ההסגר בחוות מתתיהו. הכנות המיובאות מרובות כעת, באמצעות ה� מצויות כרגע 

  הברכות קרקע.

  :2016תכנית 

ששת המכלואי� מרובי� כעת באמצעות הברכות אויר וקרקע ע"י נילי שמי, ה� בחוות  מכלואי�:

.�  מתתיהו וה� בחוות המטעי

 #15.3ו ביקנע�. בשתילי� מכל כנה הועברו למשתלה של עובדיה זי #100: כהכנות המיובאות

הורכבו כל השתילי�. הז� המורכב הוא "סמוטי". השתילי� המורכבי� מתוכנני� להינטע לקראת 

  בחלקת הניסוי בחוות מתתיהו. 2017תחילת \2016סו� 
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  6תכנית מס' 
  כנות תפוח חוות מתתיהו  –ש� התכנית: שנטוע תפוח 

  ש� החוקר האחראי: ישראל דורו�
  

 בד"כ מתקבל מטע מעוכב צמיחה  במצב כזה  .נטיעה חדשה  על מטע מאותו מי�שנטוע היא פעולת 

כנות שיתאימו \בחוות מתתיהו ניטעה חלקת ניסוי, במטרה לאתר כנה .וכניסה לפוריות איטית

קטיפי�, כשבכל המדדי� נצפה יתרו� משמעותי לכנות  6 #לשנטוע בתפוח באופ� נרחב. אנו לאחר כ

מקוד� מטע תפוח) מול הביקורת . בשתי שנות היבול האחרונות, יבולי  בטיפול (קרקע שלא הייתה

הכנות בחלקה המשונטעת והביקורת היו זהי�.  אנו נמשי) במבח� עוד מס' שני� כדי לוודא  

 .�  שיבולי הביקורת והשנטוע מאוזני

  המטרה

 �והשוואה בי� הכנות למציאת הכנה רב שנתי פתרו� לבעיית השנטוע ע"י המש) מעקב יבולי

  .הטובה ביותר לשנטוע

  המש) מעקב אחר תוצאות הקטיפי� בחלקות. : 2016תכנית 

  

  

  

  7תכנית מס' 
  הוספת כוורת הבומבוס למטע האגס והתפוח לשיפור החנטה וגודל הפרי :ש� התוכנית

  גל ספיר: החוקר האחראי
  

כתוצאה  ,תפוח השוני� אינ� אופטימליי�וההאגס היבול וגודל הפרי בזני : רקע ותיאור הבעיה

ומפעילות מוגבלת של דבורי דבש. מניסויי� קודמי� למדנו,  מהתא� חלקי בי� הזני� במטע

) למטעי האגס והתפוח בגליל ובגול� שיפרה היבול וגודל הפרי באגס BBשתוספת דבורי בומבוס (

ההצלחה בהעלאת  הינה ,העיקרית לכ)הסיבה (ספדונה וקוסטיה) ובתפוח (גאלה סטרקינג וזהוב). 

צאה מכ) , שהביאה להפריה מוצלחת יותר, וכתומפרה למופרהשיעורי ההאבקה הזרה בי� 

 2014 # ו 2013בשני�  .להגדלת מספר הזרעי� בפרי, שיפור גודל הפרי, שיפור החנטה והיבול הכללי

דבורי בומבוס. מטרת מצאנו, כי קיי�  שינוי בהתנהגות דבורי הדבש בחלקות אליה� הוספנו 

תוכנית זאת היא לבחו� את השפעת השינויי� בהתנהגות דבורי הדבש על החנטה והיבול. עבודה 

 אגס 'ספדונה' ותפוח 'גאלה'. # הפרייה  #זאת מתרכזת בזני� קשי

  2013�2016: מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית
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  :מהל' המחקר ושיטות עבודה

 –באגס בז� ספדונה (מפרה קוסטיה) ובתפוח בז� גאלה (מפרי�  בגלילמטע ברע� שבהניסוי נער) 

בסמו) לחלקת הבדיקה, באופ� כזה  BBהוכנסו כוורות  האגס. בתחילת פריחת זהוב ויונת�)

מ' מנקודת ההצבה  300הייתה מרוחקת לפחות  ביקורת בה היו כוורות דבורי דבש בלבדהחלקת ש

, שכלל את רמת הפעילות במהל) הפריחההדבורי� פעילות אחר . נער) מעקב של הכוורות

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

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

אבקה טוב יותר, כמו כמות גרגרי אבקה בחינת הגורמי� בפעילות דבורי הדבש התורמי� למעבר 

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

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

 'קבלו נתוני� של מסבקטי� ית. בנוס� זרעי� 'מסגודל ולבדיקת בענפי� המסומני� פירות ה

�. בנוס� לבדיקה פירות לע�, יבול כללי והתפלגות גודל פרי באות� עצי� מה� נאספו נתוני

הנרחבת בברע�, בוצע מודל של הכנסת כוורות באופ� מסחרי במטע האגס של כפר חרוב, במטרה 

לרו� בוצע ד' טיפול לעומת ביקורת). במטע התפוח של א 15לבחו� את התוספת על פני שטח נרחב (

  ניסוי ראשוני לבחינת תוספת דבורי הבומבוס בז� 'פינק ליידי'.

  תוצאות ביניי�

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

מעברי הדבורי� ופעילות� מראה  בחלקת ברע� התקבלה תוצאה הפוכה. בחינת איפיוני .2

כי הייתה פעילות טובה יותר בחלקת הביקורת, והמעברי� בי� הז� החצי מתאי� (זהוב) לז� 

 המופרה (גאלה) היו גבוהי� יותר, דבר שהוביל לחנטה טובה יותר.

 נבחנה בהצלחה השיטה לחיזוק כוורות דבורי הבומבוס לפני ההצבה במטעי האגס. .3

 ה על יתרו� (לא תמיד מובהק) לחלקות המתוגברות.החנטה הראשונית מרא .4

 בחינה ראשונית מראה יתרו� בחלקות המתוגברות ג� בז� פינק ליידי. .5

בחלקת אלרו�, המייצגת חלקה בעייתית מבחינת האקלי� בזמ� הפריחה, קיי� יתרו�  .6

 מובהק לשימוש בדבורי בומבוס. 

  מסקנות והמלצות להמש' המחקר

בורי בומבוס באגס נכנס כבר למסחר, לאחר הוכחת היעילות שלו. תגבור חלקות מסחריות בד

בחלקות תפוח מומל� להשתמש בדבורי בומבוס בזני� בעייתיי� (כדוגמת גאלה), ובחלקות בה� 

.�  תהלי) ההאבקה בעייתי, ה� מבחינת אקלי� וה� מבחינת הרכב הזני

  :2016תכנית עבודה 

 800 #יבוצע מודל לבחינת תוספת באגס ביחד ע� בית האריזה רפקור. חקלאי בית האריזה רכשו כ

  ד'). 500 #כוורות בומבוס, המכסות את רוב שטחי האגס (כ

תבוצע השוואה של חלקות ללא בבומבוסי� מול חלקות ע� בומבוסי� מבחינת אחוז החנטה 

.�  ואפיוני מיו� מסחריי
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  .�3165 , קיווי�3122, דובדב��3107 , אגס�3101 קוד מוע"צ תפוחלאלזוד* מציאת חלופות : תש� התכני

  : עומר קריי�חוקר אחראי
   

יש צור) בעידוד של התעוררות  ,בשל האקלי� הח� הקיי� בישראל בחור� :רקע ותיאור הבעיה
�בה� צבירת ימי הקור אינה מספקת באזורי גידול חמי�. כיו� נהוג לטפל באלזוד�  ,מיני נשירי

(ציאנמיד חומצי) שנמצא בעבר כחומר היעיל ביותר בעידוד התעוררות. מאחר והאלזוד� אמור 
יש צור) מידי למציאת תחליפי�  ,רופי בשני� הקרובותילהיפסל לשימוש על ידי האיחוד הא

  של מיני הנשירי� השוני�. שיאפשרו התעוררות מיטבית
  מציאת תכשירי� משפרי התעוררות בנשירי�. :מטרת המחקר

  2013 2016# :שנות בצוע

 ,מיני נשירי� שוני� 5 #בחינת תכשירי� שוני� נעשתה ב :מהל' המחקר ושיטות העבודה
 –חוות מתתיהו, דובדב� בורלא  –בראש פינה, תפוח זהוב  –בשלושה אזורי גידול: אגס קוסטיה 

  במלכיה.  #היווארד  וקיווי חוות מטעי� –, אפרסק סמר סנאו חוות מתתיהו
  כל מי� טופל במועדי� שוני� בהתא� למועדי� המסחריי� בה� מיוש� אלזוד� בגידול. 

בשילובי� שוני� ובריכוזי� שוני� בכל מי�. התכשירי� ה�:  ,סוגי תכשירי� עיקריי� 3נבחנו 

TDZ נוזלי.  15ודינוקאפ  8%ני�, אמו� חנקתי בריכוז של ישל ההורמו� הצמחי ציטוק שהינו אנלוג

נבדקו מספר  ,וארמוברייק. בנוס� X 100כל תכשיר נבדק ע� שני משטחי� שוני�: טריטו�

  תכשירי� שסופקו על ידי חברות מסחריות.
, תקינות המדדי� שנבדקו: אחוז פקעי� מתעוררי�, אחוז פקעי פריחה שהתעוררו, אחוז חנט

  פרחי� ויבול בקטי�.
   : תוצאות ביניי�

 ,ני�יניסוי נראה כי בקיווי יש יתרו� לריסוס באמו� חנקתי בתוספת ציטוקהשנות  משלוש – קיווי
  בשילוב ע� ארמוברייק כשטח.

 ,כי התעוררות הפקעי� ואחידות הפריחה לאחר ריסוס באמו� חנקתי ,בתפוח נמצא –תפוח 
יותר מהתעוררות הפקעי� לאחר ריסוס מסחרי  א� טובה ,רמוברייקבשילוב ע� ציטוקני� וא

 מור# ג�התקבלו תוצאות טובות בטיפול בחומרי� של החברות המסחריות  ,באלזוד�. בנוס�
  ותפזול.

הדינוקאפ הינו  ,באגס התקבלו תוצאות טובות ביותר בשימוש בדינוקאפ. יחד ע� זאת – אגס
התקבלו תוצאות מעודדות בטיפולי האמו�  ,ויתכ� ויצא משימוש בעתיד. בנוס� ,חומר בסיכו�

תוצאות טובות  ובטיפול בחומר המסחרי של חברת תפזול. ,חנקתי בשילוב ע� ארמוברייק

 �  , שהוביל להקדמה בפריחה.TDZהתקבלו ג� עבור אמו� חנקתי בשילוב ע

חנקתי בשילוב ע� ארמוברייק          באפרסק התקבלו תוצאות טובות בריסוס באמו�  –אפרסק 

  ונראה כי ריסוס זה הוביל להקדמה בקטי� ולדילול. ,TDZ # ו

ויש להמשי) ולחפש אלטרנטיבות  השלישית,בדובדב� לא נרשמה הצלחה זו השנה  – דובדב�
  יו�.#פרינס של חברת ביו#יחד ע� זאת, נראה כי יש הצלחה חלקית לחומר בלו נוספות.
ספר טיפולי קד� התעוררות: הסרת עלי�, טיפול בקולטר והצללה כבדה. נמצא כי נבדקו מ ,בנוס�

אבל רק בנוס� לטיפולי התעוררות אביביי�. הסרת  ,הצללה כבדה בחור� עשויה לשפר התעוררות
. טיפול זה לא ימשי) משמעיות#ותוצאות הטיפול בקולטר לא חד ,עלי� לא שפרה התעוררות

  להיבח� בשלב זה.

  :2016ה תכנית עבוד

  אולטרא.#אפ ודינו#קאפ, פיק#, דינוTDZ\בחינת החומרי� אמו� חנקתי –אגס 

  בחינת חומרי� אלה + בוסטר בז� מוקד� בחלקת מגדל בשפלה. –אפרסק 
  בחינת השפעת רשת צל בחור� על ההתעוררות בחלקת מגדל בשפלה.                
  הנ"ל + חדשי� נוספי�. בחינת החומרי�  –דובדב� 
  הנ"ל + חדשי� נוספי�. בחינת החומרי�  –תפוח 
  הנ"ל + חדשי� נוספי�. פחות טיפולי�, יותר חזרות. בחינת החומרי� #קיווי 
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  2981ש� התכנית: שיפור קבלת החלטות בדילול חנטי� בתפוח. 

  י�יש� החוקר: עומר  קר
  

  :רקע ותיאור הבעיה

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

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

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

הדר) הטובה ביותר להתמודד ע� עוד� דילול כימי נוס� הינה  ,תפרחות בשנה העוקבת. לפיכ)

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

  :מטרת המחקר

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

  :מהל' המחקר ושיטות העבודה

שני� נעשה מעקב אחר הדינמיקה של הפריחה והשפעת ריסוסי דילול כימיי�  4במש)   

בעמדות השונות על גבי התפרחת ובגילי� שוני�. מעקב נעשה  ,� על נשירת חנטי�יהורמונלי

כאשר בכל שנה סומנו עצי ביקורת ללא דילול, עצי� שדוללו פע� אחת  ,בתפוח זהוב במתתיהו

תפרחות. בכל  50ועל כל ע� סומנו  ,עצי� 10טיפול סומנו  בלבד ועצי� שדוללו פעמיי�. בכל

תפרחת סומנו פרחי� בהתא� למקומ� על גבי התפרחת (קינג, לטרל גדול או לטרל קט�). לאחר 

נבדק אחוז החנטה בכל טיפול ובכל תפרחת. בקטי� נבדק מספר הפירות לע�  ,נשירת יוני

.�  והתפלגות גודל

מועד הריסוס באגריטו� משיא פריחה  #מי� בקנה מידה גדול נבחנו שני גור 2015 #ב: תוצאות

ועצמת הפריחה על העצי�. בעוד שנמצא כי לא הייתה השפעה למועד הריסוס (וזאת בניגוד 

לממצאי השני� הקודמות), נמצא שיש קורלציה בי� עצמת הפריחה לבי� התגובה לריסוס. נראה 

פעמי�. מאיד), בעצי� בה� עצמת הפריחה כי בעצי� בה� עצמת הפריחה גבוהה יש לדלל מספר 

נמוכה, אי� לדלל כלל. אי לכ), יש חשיבות רבה לקביעת עצמת הפריחה על ידי מצלמות, ולכוו� 

.� את מועד הריסוס ונפח הריסוס בהתא

  :2016תכנית עבודה 

מטרת השנה הנוכחית היא לבדוק השפעה של הריסוס הראשו� והשני על מספר הפירות בקטי* 
 עצמת פריחה שונה.לביחס 

הניסוי השנה יבח� מערכת קבלת החלטות המתייחסת לעצמת הפריחה. כל העצי� ידוללו 

כאשר דילול  ,ומעלה 2.5ודילול שני יעשה רק לעצי� מרמת פריחה  3באגריטו� בשיא פריחה + 

 וייבדק אחוז ,תפרחות כולל סמני פרחי� 50. בכל ע� יסומנו 14יהיה בדילאמיד בשיא פריחה + 

  חנטה של כל עמדה.

  יאספו מהעצי� חנטי� לבדיקה של ביטוי גני� אצל משה פליישמ�. ,בנוס�

  בדיקה נוספת בפא� לפתיחת פיוניות.

 �  בחוות מתתיהו. 9בחלקה  7 # ו 2שורות הניסוי ה
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  3102 אמצעי� ממוחשבי� להערכת יבול: ש� התכנית
  : רפי לינקרהחוקר האחראי

  

  :הבעיה ותיאור רקע 

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

�  .פשוטי

  

  2012#2015 :סיו� ומועד התכנית התחלת

  

  מודל, פיתוח, מקדימה תצפית � פ"המו שלב 

מצלמות בגבהי� שוני�),  3(מאפשר מיפוי של שורות מהצד הנבנתה מערכת צילו�  2014 #ב

פותחו ונבחנו מספר  במטרה להשוות בי� התוצאות של הספירה האוטומטית והיבול בפועל.

  אלגוריתמי� לניתוח התמונות והערכת היבול.

  

   העבודה ושיטות המחקר מהל'

, הצילומי� 2015 #בשני� קודמות העבודה התמקדה בחודש יולי, כאשר הפרי בגודלו הסופי. ב

החלו בשבוע הראשו� של יוני, במטרה לבחו� את האפשרות להערי) את עומס הפרי בתחילת 

בכל מועד . כותיתאע� תאורה מל בלילהביו� ו ,מועדי� 6 #צע צילומי� ביצוות מהטכניו� בהעונה. 

  ער) קטי� סלקטיבי של אות� עצי�.נבתו� העונה עצי� בשתי שורות (ז� זהוב).  75 #צולמו כ

  

  שהושגה המקצועית וההתקדמות התוצאות פירוט

מראות, שלאחר כיול  #2015ו 2014, 2013התוצאות שהתקבלו עבור התמונות שצולמו ביולי 

עצי�, המערכת מאפשרת את הערכת היבול הכולל, ע� סטייה  20האלגורית� על סמ) תמונות של 

  השורה בלבד. תמונות מצד אחד של  3ברוב המקרי�, על סמ)  10%של פחות מ 

  

   :2016תכנית 

 , לשיפור יכולת ההערכה ליבול ברמת החלקה.2015חזרה על ניסוי   .א

בחינת הקדמת מועד הצילומי� למחצית מאי, ע"מ לקבל תוצאות במועד מוקד� יותר,   .ב
    .שיאפשר למגדל קבלת החלטות לגבי דילול החלקה
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  �2016 תכנית ל –ש� התכנית: דילול תפוח 
  חוקר אחראי: רפי שטר�.

  

בזני� זהוב, סטרקינג  #2015לאור הצלחת טיפולי הדילול הכפולי� ע� ברוויס שנבדקו ב : מבוא

 �. כמו כ�, נבח� שילובי� של טיפול ברוויס מפוחוגאלה, נבח� אות� שוב במודלי� נרחבי� ע

 �פרי, למרות שבריכוז כזה  להגדלת) BAח"מ  150=  0.75%ע� מקסל בריכוז גבוה ( לדילולמוקד

יכול ג� לדלל. הפינק ליידי, שנמצא רגיש יותר לכל תכשירי הדילול, יטופל בריכוז נמו)  המקסל

  פעמי בלבד.#יותר ובאופ� חד

ליטר/ד') במבנה ניסוי של  130הטיפולי� יינתנו בעזרת מרסס מפוח ספידט (: חומרי� ושיטות

  עצי� לחזרה. 10חזרות,  4בלוקי� באקראי, 

יבול והתפלגות גדלי� של , זמ� דילול ידני מתק�, 2015ניסויי עוצמות פריחה מ: מדדי� שיבדקו

  הפרי.

  לזהוב (ברע�)הטיפולי� שינתנו 

 3בש.פ.+  0.15%ברוויס  .1

 7בש.פ.+  0.15%ברוויס  .2

 7בש.פ.+  0.2%ברוויס  .3

 )14) +(ש.פ.+7(ש.פ.+   X 2 0.15%ברוויס  .4

 )30(ש.פ.+  0.2%) + ברוויס 7(ש.פ.+  0.15%ברוויס  .5

 )14(ש.פ.+  0.75%) + מקסל 7(ש.פ.+  0.15% ברוויס .6

 = ביקורת מסחרית 3בש.פ.+  0.4%אגריטו�  .7

 )30(ש.פ.+  0.2%) + ברוויס 3(ש.פ.+ 0.4%אגריטו�  .8

 ביקורת ללא דילול כימי .9

  לגאלה (אורטל)הטיפולי� שינתנו 

 7בש.פ.+  0.15%ברוויס  .1

 )14) +(ש.פ.+7(ש.פ.+   X 2 0.15%ברוויס  .2

 )14(ש.פ.+  0.75%) + מקסל 7(ש.פ.+  0.15% ברוויס .3

 = ביקורת מסחרית 3בש.פ.+  0.3%אגריטו�  .4

 ביקורת ללא דילול כימי .5

  לפינק ליידי (אורטל)הטיפולי� שינתנו 

 7בש.פ.+  0.125%ברוויס  .1

 7בש.פ.+  0.15%ברוויס  .2

 7בש.פ.+  0.2%ברוויס  .3

 = ביקורת מסחרית 3בש.פ.+  0.2%אגריטו�  .4

  3.פ.+ בש 0.3%אגריטו�  .5

 ביקורת ללא דילול כימי .6
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  גמיש בתפעול הזני� לכל הגנה רשתות: � התכניתש

  גל ספיר: חוקר אחראי
  

פרי התפוח ע"י כיסוי המטע ברשת צל נערכו בעיקר להעלאת איכות ניסויי� : רקע ותיאור הבעיה

התוצאות . העדשתיותזהוב להפחתת תופעת ז� בובזני� גרני סמיט, להפחתת "מכות שמש" בפרי, 

בד"כ מגמות לכיסוי העצי� ברשת הראו שיפור ניכר באיכות הפרי. בזני� הצבעוניי� נצפו 

ופריסתה מחדש רק בתנאי אקלי�  ,שליליות, א) טר� נבח� נושא הסרת הרשת בשלב קבלת הצבע

   .קיצוניי� (אירועי חו� ו/או ברד)

באמצעות פריסה גמישה של  ,י, סטרקינג וגלהשיפור איכות הפרי בזני� פינק ליידמטרת התוכנית: 

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

  2012#2015: מועד התחלה ומועד סיו� התכנית

מטע לבדיקת ההשפעה על עצי הרשתות נפרסו מעל באמצע מאי ההעבודה: מהל' המחקר ושיטות 

) 2013#2015בשלוש העונות האחרונות (איכות הפרי בזני� פינק ליידי, גלה, סטרקינג וגרני סמיט. 

, ב"פריסה קבועה" עד של פולישק 20%ורשת אדומה  20%בז� סטרקינג הרשתות פנינה לנו נבחנו 

של  10%רשת שקופה ) 2014#2015בשתי עונות האחרונות ( ה. בזני� פינק ליידי וגלה נבדקלקטי�

 –לקטי�, ו"פריסה גמישה"  מהחנטה ועד –שני אופני פריסה: "פריסה קבועה" ב חב' מטאור

 �מהחנטה ועד כחודש לפני הקטי� לקבלת צבע, תו) כיסוי זמני במקרה של אתראת אירוע אקלי

) הרשתות 2013#2015קיצוני (חו� ו/או ברד). בז� גרני סמיט נבדקו זו השנה השלישית ברציפות (

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

עבור כל הזני�, איכות הפרי בעצי� המכוסי� ברשת מושווית לאיכות  קבוע מהחנטה ועד לקטי�.

  הפרי מעצי ביקורת שאינ� מכוסי� ברשת.

עלו: רשתות כל העולה שאחוזי הצל ב 2015 אוגוסטמבדיקת הקרינה במאי ו: 2015 תוצאות ביניי�

, 10%ושקופה  18%, לבנה משולבת 20%, אדומה 20%פנינה ברשתות מסוג  25%ל 20%עליה מ

נמצא מצב מי�  ,ולאור) כל העונה ,עבור כל הזני�. 30%מסוג פנינה  רשתב #45%ל #35%מועליה 

בגזע טוב יותר בעצי� מטיפולי הרשתות בהשוואה לעצי הביקורת (פוטנציאל מי� בגזע פחות 

 �  .2015מיו� קטי� שלילי). בשבועות הקרובי� יסתיי

 ,הפחית את טמפ' המקס' היומית ובכל הזני� הראו שהכיסוי בכל סוגי הרשתות #2014תוצאות מ

 ,)ליידי ופינק סטרקינג, גלה( הצבעוניי� בזני�. ות שמש'הפחית נזקי 'מכו תר� למצב המי� בע�

 הפחית ברשת הכיסוי. ב'פינק ליידי' הפרי להתפלגות גודלבמעט תר� הכיסוי בכל סוגי הרשתות 

 על לרעה השפיעה לא הקטי� לפני כחודש הרשת של הסרה כאשר ,הפרי הסתדקויות את

 10%כיסוי עצי 'גלה' ברשת  :הפרי צבע התפלגות על ברשת הכיסוי השפעת .בפירות ההסתדקויות

 עצי כיסוי לא פגע בהתפלגות צבע הפרי. 20% ואדומה 20% פנינה ברשתשקופה, עצי 'סטרקינג' 

 הסרה זאת ע� יחד. הפרי צבע בהתפלגות פגעמהחנטה ועד לקטי�  10% שקופה ברשת' ליידי פינק'

 לערכי� אותה והביאה הפרי צבע התפלגות את שפרה, הקטי� לפני כחודש, הרשת של מוקדמת

�   .הביקורת מעצי בפירות שהתקבלו לאלו דומי

  :2016 � תכנית עבודה ל

  .2015 #התצפית במטע מרו� גול� תבוצע לעונה נוספת במתכונת שהתבצעה ב
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  13תכנית מס'  
  �2016 תכנית ל –דקויות בפינק ליידי ת: הסש� התכנית
  .: רפי שטר�ש� החוקר

  
  מבוא

), שנית� כל שבועיי�           7השאלה הא� למועד טיפול מוקד� מאוד (ש.פ.+  נבחנה 2015בשנת 

פעמי�), יש יתרו� בהפחתת הסדקי� מעבר לטיפול המסחרי הנהוג  3שבועות ( 3פעמי�) או כל  5(

). לא נמצא כל הבדל בי� הטיפולי� החדשי� הנ"ל 50, +35, +21: ש.פ.+ X 3 0.1%כיו� (סופרלו� 

, 65ועד ש.פ.+  7לבי� הטיפול המסחרי. לעומת זאת, נמצא שטיפול שנית� אחת לשבוע (מש.פ.+ 

פעמי�) היה המצטיי� בהפחתת הסדקי�. מאחר וטיפול מצטיי� זה הוא יקר, ננסה          9סה"כ 

להל�), א) ע� פחות  1#2(טיפולי�  7ומי� לו, שיתחילו כול� מש.פ.+ לבחו� טיפולי� ד #2016ב

, שיינת� אחת לשבוע א) יסתיי� #2015מועדי ריסוס. נשווה אות� לטיפול הכי קרוב למצטיי� מ

  ). 4). כול� יושוו לטיפול המסחרי (טיפול 9טיפולי� במקו�  7סה"כ  – 3מוקד� יותר (טיפול 

  ח"מ ח"פ. 20=  0.1%י� יינת� תמיד סופרלו� בכל מועד ריסוס של כל הטיפול

  י�מבנה הניסוי

חזרות ע� ע�  6, או מפוחעצי� לחזרה בניסויי� מסחריי� ע�  10חזרות ע�  4בלוקי� באקראי, 

  .רובי�אחד לחזרה בניסויי 

הטיפולי� ייבחנו בכמה שיותר חלקות (במתתיהו: רובי�+מפוח, ברע�, אורטל, מרו� גול�, 

  זיוו�).אלרו�, עי� 

  נתנו יהטיפולי� שי

1. 0.1% X 3 –  50) + (ש.פ.+28) + (ש.פ.+7שבועות: (ש.פ.+ 3כל( 

2. 0.1% X 4 – +.ש.פ) :� )50) + (ש.פ.+35) + (ש.פ.+21) + (ש.פ.+7כל שבועיי

3. 0.1% X 7 – +.50) + (ש.פ.+42) + (ש.פ.+35) + (ש.פ.+28) + (ש.פ.+21) + (ש.פ.+14) + (ש.פ.+7כל שבוע: (ש.פ( 

4. 0.1% X 3 – +.ש.פ) :� ) = ביקורת מסחרית50) + (ש.פ.+35) + (ש.פ.+21כל שבועיי

5. � .ביקורת ללא ריסוסי
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 14תכנית מס'  

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

  חוקר ראשי: דר' רפי שטר�
  

 ישנו מכ) כתוצאה. במיוחד רבה קטיפית טרו� מנשירה סובל סטרקינג הז�: רקע ותאור הבעיה

 טיפולי� י"ע הנשירה את במעט למת� הצלחנו בעבר. יורדת המטע ורווחיות פרי של גדול הפסד

�  . NAA פ"הח את שמכיל אלפאנול הסינתטי האוקסי� ע� בעיקר א), שוני� באוקסיני

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

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

 ההשפעה בצד, זאת ע�. מכ� לאחר כשבועיי� נית� השני והטיפול, ראשו� צפוי קטי� מועד לפני

. האחסו� בכושר פגיעה של שלילית השפעה נלוותה נשירה להפחתת האוקסי� טיפולי של החיובית

 בכושר שפוגעת האחסו� במהל) האתיל� ייצור הגברת היא זו שלילית השפעה של שמקורה יתכ�

  .שלו המד� חיי ובאור) הפרי של האחסו�

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

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

 נמצא בנוס�. קטיפית הטרו� הנשירה את להפחית הצליחו), הקטי� לפני ימי� 1#7( 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

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

  ייצור האתיל�.   הפחתת

  

  2015#2017: מועד תחילת וסיו� המחקר

  

סוי , השנה נחזור על הני2015בעקבות התוצאות המוצלחות בז� סטרקינג בניסוי  :2016תכנית 

.�  בתנאי� דומי
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 15תכנית מס' 

  : עיכוב צימוח בעזרת רגליס בז� פינק ליידיש� התכנית
  חוקר האחראי: יעל גרינבלטה

  

  קע ותיאור הבעיהר

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

על מנת להתמודד ע� הבעיה המגדלי� מבצעי� במהל) הקי� גדולה ולפרי לא איכותי בתו) הע�. 

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

פרי בצורה תקינה. לדעת הצרפתי�, הטיפול א� # מר� מחד, ומצד שני שומרי� על יחס עלווהנ

.�  מקטי� בעיות איכות נוספות, כמו סדקי� בפיט

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

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

  ועד התחלת התכנית ומועד סיו� מ

  . 2017  , סיו�4/2015תחלה ה

  הל' המחקר ושיטות העבודהמ

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

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

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

  שלבי התקדמות

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

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

  הטיפולי�:

  ביקורת לא מטופלת  לב�  1

  10ש"פ +   0.2%רגליס   ירוק  2

  10ש"פ +   0.3%רגליס   כחול  3

 20ש"פ +   0.2% רגליס צהוב  4

5  �  20+  פ"ש  0.15% רגליס+      10+ פ"ש 0.15% רגליס  אדו

      

  

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

  נמדדי�). 40עצי� (  120האמצעי יימדד.   סה"כ  
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  2015תוצאות 

 �וללא פרי. בניסוי נבחרו ענפי� זקופי�, בה� הערכנו מדידות צימוח  נערכו פע� בחודש בענפי� ע

  שיש פוטנציאל צימוח.

, יותר חזק היה פרי ללא בענפי� במבט על כלל הענפי�, ללא קשר לטיפול, נראה כי הצימוח

  .  הפרי ללא בענפי� ג�, התחדש ולא, יולי במחצית נעצר הצימוח. העונה מתחילת

)       15מוח בצורה יפה בטיפול המוקד� ( ש"פ+יעיכב צ בענפי� צעירי� ללא פרי נראה כי הרגליס

  ,30לא נבדל מהטיפול שקיבל בש"פ + ,שקיבל ג� טיפול ראשו� מוקד� ,הטיפול הכפול .(במובהק)

  א) נבדלו מהביקורת בהמש) העונה.

בענפי� נושאי הפרי לא נית� לראות עקביות בתוצאה. בכל עונת הצימוח לא נמצא הבדל בי� 

  טופלי� לבי� הביקורת. העצי� המ

  :השפעת הריסוס על איכות הפרי והקטי�

  טיפולי הרגליס לא השפיעו על מדדי הקטי� שנבדקו. 

  הפרי נקט� בשני קטיפי�, כל ע� בנפרד, ומוי� בביא"ר בברע� לגודל פרי ולצבע. 

עה מנתוני קטי� נראה כי בטיפול המוקד� היבול לע� גבוה יותר, לא הבדל מובהק, וישנה פגי

.�  מסוימת בגודל הפרי, ובקטי� הראשו� נקט� מעט יותר פרי. הכל ללא הבדלי� מובהקי

  פירות באקראי, ועליה� בוצעה בדיקה של צבע וסדקי�. 30מכל ע�/ קטי� נדגמו 

מהפרי הוגדר ברמת צבע תואמת "פינק  50% #תה השפעה לטיפולי� על צבע הפרי. כילא הי

  צבע.  זאת בשנה של קושי רב בקבלת צבע. מהפרי היו ללא  20% # ליידי". וכ

למרות שאי� הבדל מובהק בתוצאות, יש מגמת עליה בסדקי� הקשי� בטיפולי� שעצרו את 

  בביקורת.  1.1%סדקי� קשי�) לעומת  4.2%כמו טיפול הרגליס המוקד� ( ,הצימוח

.�   שני הטיפולי� האחרי� נתנו תוצאת ביניי

  : 2016תכנית עבודה 

 מדד היבול לבדיקת יבול חוזר.ייער) מעקב פריחה וי – 2015בחלקת הניסוי משנת   .1

 ער) הערכה לעוצמת פריחהית –בפריחה  •

 שקל.יבקטי� הפרי מכל חזרה י •

 .  2015מהל) הניסוי ידמה לפעילות ב   .יועמד ניסוי בשורות אחרות קרובות .2

 חזרות. 6טיפולי�   5בניסוי   •

 )  יסומנו ענפי� ע� ובלי פרי. 7/4ביו� הריסוס הראשו� (   •

 .מדד פע� בחודשיהצימוח י •

 כל חזרה  תיקט� בנפרד ותמוי� בביא"ר. #בקטי�  •

• .�  תער) בדיקת איכות פרי למדג
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 16תכנית מס' 

 תפוח ברע�, שזי* להבות הבש� � : בחינת רסק גז� כחיפוי קרקעש� התכנית

                 אג* שימור קרקע. –גרינבלט,  יונת� אברהמס : יעל ש� החוקר
  

  רקע

יערות קק"ל מספקי� רסק ע� בכמות גדולה. המטרה לבדוק את תרומת רסק ע� היער לחיפוי 

במטע למספר מטרות:  תרומה לצימוח, יבול ואיכות הפרי, שיפור יעילות השקיה,  תרומה 

  למניעת עשביה.

  שיטות וחומרי�

  של במרווח נטועי� העצי�. 3פארה  בחלקת 2005 מנטיעת חשבי כנת על זהוב מהז� בתפוח מבוצע

2.5 X  4.5  ) '89מ �טיפולי� בשש חזרות, בלוקי�  4 בניסוי  .דרו� צפו� בכיוו�) עצי� לדונ

עצי� לאור) השורה. במרכז כל חזרה  12שורות זהוב . גודל חלקה:  4באקראי. הניסוי מבוצע על  

  , אז הועמדו הטיפולי�.2014החל באביב  למדידה. הניסוי עצי� 2סומנו 

ס"מ בתו) הקרקע, בכל הטיפולי�, כולל  #5מכשירי "הובו" למדידת טמפ' רציפה הותקנו  כ

  הביקורת. 

�  : הטיפולי

  

 צבע הטיפול  מס'

 אדו� מ' לכל צד 1רסק גז�, פס על השורה,  1

 ירוק רסק גז� לכל הרוחב 2

3  +� כחול מ' לכל צד 1, פס על השורה,  2:1קומפוסט.  יחס תערובת רסק גז

 צהוב ביקורת 4

  

  ס"מ.  20בכל טיפולי החיפוי עובי החיפוי  

  מדידות

  . תא לח�.1

  . מדידות טמפרטורה ע"י מכשירי "הובו".2

3) �  ס"מ. 0#10) בעומק של 4, 3, 1. בדיקות קרקע. נעשו בשלושה טיפולי

  . קטי� ומיו� 4

  . ניטור עשב 5

  

  

  

  

  

  

  

  



16  

 

  2015תוצאות 

  בשנה זו, מחוסר תקציב, נעשתה מעט עבודה.

.�  בדיקות תא לח� בוצעו פע� בשבועיי�.  לא היו הבדלי� בי� הטיפולי

  .לא היה הבדל בי� הטיפולי� ביבול ובגודל הפרי #בקטי�

נובטת עשביה במרכז השורה.  בטיפולי�  –נוטרה בצורה איכותית בלבד. בטיפול הרחב   #עשביה 

גז� מצליח לשמור על שטח נקי מתחת ההצרי� ישנה נביטה בשולי אזור החיפוי.  טיפול רסק 

  יתה פחות נביטה משנה קודמת.יהשנה ה –לעצי� במידה ברורה.  בטיפול מעורב הקומפוסט 

  ולא תוגברו הובואי� לעומק נוס�. ,לא בוצעו בדיקות קרקע

  

 1620תכנית 

רסק גז�, רסק גז�+קומפוסט,   #הוטמנו הובואי� בשלושה טיפולי�  2016בסו� מר�  •

   :� הובואי�. 18חזרות לטיפול סה"כ  3ס"מ.  ב 20 #ס"מ ו 5וביקורת בשני עומקי

 ס"מ. 40ס"מ,  10חזרות, שני עומקי�:  5טיפולי�,   3 #בתחילת אפריל תידג� קרקע ב •

  לבדיקת מליחות, ובדיקה מינרלית.

  פע� בשבועיי�. #יבוצעו בדיקות תא לח� •

 יבוצע קטי� ומיו� כפי שבוצע בשנתיי� האחרונות.  •

  

  יוחלט על המש) הניסוי בהתא� לתוצאות. – 2016בסו� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


