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 תקציר

שלוש . אך הוא איננו ממומש במלואו, בעיקר כגידול ייצוא, י הישראלי פוטנציאל כלכלי גבוה'לליצ

(. 7. קשיים בטיפול בפרי לאחר הקטיף ובמהלך אחסונו(. 0: סיבות עיקריות מעכבות את פריצתו

ל "עונת שיווק קצרה בארץ ובחו(. 3. פוריות לא מספיק גבוהה ויציבה של הזן המרכזי מאוריציוס

 .של זן מרכזי אחד בלבד

והחוקרים שעוסקים בו הגיעו , ת בצורה אינטנסיביתהנושא הראשון מטופל בשנים האחרונו

בנושא השני של פוריות הזן מאוריציוס לא עוסקים כבר למעלה מעשרים . לפרוטוקול עבודה סביר

של המאה הקודמת  01-עם זאת המחקרים שנעשו בשנות ה. ולכן לא חלה כל התקדמות מאז, שנה

את הפוריות נותנים פתח תקווה למחקרי והביאו לפריצת דרך בהבנת תהליכי הגידול המבקרים 

חלה בשנים , שעוסק בהרחבת סל הזנים, בנושא השלישי. המשך שיתרמו להגברת הפוריות

, י חדשים'שמתבטאת בעיקר באינטרודוקציה של זני ליצ, האחרונות התקדמות משמעותית

שנעשו  ואף בפיתוח של זנים תוצרי השבחה מקומית, המבשילים לפני או אחרי המאוריציוס

 .וולקני מכוןב

שיפור בלהתרכז במחקר זה  החלטנוכדי לשפר את ביצועי המטע ולהעלות את רווחיות הנוטעים 

בעיקר , מטרת המשנה של המחקר הינה איתור זנים נוספים. פוריות הזן המרכזי מאוריציוס

 .למאוריציוספוטנציאלים כמפרים 

מעניינים וחשובים שעשויים לשפר את הפוריות העלו מספר נושאים  השניהתוצאות שנת הניסוי 

 .ולהגביר את רווחיות הענף

בנוסף לדבורי הדבש שמוצבות , נמצא שתוספת דבורי בומבוס למטעים: שיפור ההאבקה .0

וככל שהמרחק מהן גדל שיעורי , מעלה משמעותית את שיעורי החנטה והיבול, במטע

י בעיקר 'ס אוספות מפרחי הליצהממצא כי דבורי בומבו. החנטה וגובה היבול יורדים

יכול להסביר את תרומתן וחשיבותן של , לעומת דבורי הדבש שאוספות רק צוף, אבקה

 .דבורי הבומבוס להאבקה

התרכזנו בלימוד השפעתה האפשרית החיובית של האבקה זרה  בשנה זו :שיפור ההפריה .7

י האבקה ידנית והן בעזרת האבקה "הניסויים נערכו הן ע. בהשוואה להאבקה עצמית

תוצאות הניסויים העלו שהאבקה זרה בכל זן שנבדק מעלה את שיעורי . טבעית במטעים

בדיקות . דניתואף משפרת את גודל הפרי בהשוואה להאבקה י, החנטה וגובה היבול

גנטיות לזיהוי ההורה הזכרי של הצאצאים אישרו בוודאות מוחלטת את תרומתה 

 . שנבדק םהחיובית של ההאבקה הזרה לכל אחד מהזנים האמהיי

אף אחד . לשנה שעברה לא הצלחנו השנה לעצור את הנשירה בניגוד :מניעת נשירה .3

לא מנע את , 7102-בכולל המקסים שהצטיין , מתכשירי האוקסין השונים שנבדקו

יתכן כי הסיבה לכך היא הטמפרטורות הגבוהות במיוחד ששררו השנה במהלך . הנשירה

 .ובמיוחד בתקופה הקריטית של טיפול המקסים, גידול הפרי
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 מבוא ותיאור הבעיה

שלוש . אך הוא איננו ממומש במלואו, בעיקר כגידול ייצוא, פוטנציאל כלכלי גבוה י הישראלי'לליצ

(. 7. בפרי לאחר הקטיף ובמהלך אחסונו קשיים בטיפול(. 0: סיבות עיקריות מעכבות את פריצתו

ל "עונת שיווק קצרה בארץ ובחו(. 3. פוריות לא מספיק גבוהה ויציבה של הזן המרכזי מאוריציוס

 .אחד בלבדשל זן מרכזי 

והחוקרים שעוסקים בו הגיעו , מטופל בשנים האחרונות בצורה אינטנסיבית הנושא הראשון

עוסקים כבר למעלה מעשרים  של פוריות הזן מאוריציוס לאנושא השני ב .לפרוטוקול עבודה סביר

של המאה הקודמת  01-עם זאת המחקרים שנעשו בשנות ה. ולכן לא חלה כל התקדמות מאז, שנה

או לפריצת דרך בהבנת תהליכי הגידול המבקרים את הפוריות נותנים פתח תקווה למחקרי והבי

חלה בשנים , שעוסק בהרחבת סל הזנים, בנושא השלישי .המשך שיתרמו להגברת הפוריות

, י חדשים'שמתבטאת בעיקר באינטרודוקציה של זני ליצ, האחרונות התקדמות משמעותית

י "ואף בפיתוח של זנים תוצרי השבחה מקומית שנעשו ע, המאוריציוסהמבשילים לפני או אחרי 

 .משה גורן ממרכז וולקני

התמורה המתקבלת , מהפוטנציאל האפשריי של הזן מאוריציוס עדיין נמוכים 'מאחר ויבולי הליצ

בהם יש במקביל , יולי-הקטיף מתרכז בחודשים יוני –בנוסף . לדונם אינה אטרקטיבית לנוטע

המחיר שפודה  –לאור זאת . י סין ותאילנד בעיקר"ע לאותן ארצות יעד באירופה ביישיווק מאס

 .י בתקופה זו נמוך משמעותית מהמחיר המתקבל בתקופת שיווק מאוחרת יותר'הליצ

 

 מטרות המחקר

י שיפור "בעיקר ע, י בישראל'הליצ לשל המחקר היא להעלות את רווחיות גידו המרכזיתהמטרה 

 .מאוריציוס -מרכזי פוריותו של הזן ה

  –ת המשנה של המחקר ומטר

 י בחינת תוספת של דבורי בומבוס למטעים"שיפור ההאבקה ע .0

בעיקר כמפרים פוטנציאליים , נוספיםי איתור זנים מפרים "שיפור ההפריה ע .7

 . אך גם כנושאי פרי איכותי המבשילים במועד מוקדם או מאוחר ממנו, למאוריציוס

 

 

I .תוספת דבורי בומבוס למטעים – שיפור ההאבקה 

 

 מטרת הניסויים

י 'שמוצבים במטע הליצ( HB)לדבורי הדבש ( BB)תוספת של דבורי בומבוס י "שיפור ההאבקה ע

אמורה להגדיל את שיעורי ההפריה , בין עצמית ובין זרה, האבקה מתוגברת. לקראת הפריחה

 . ולשפר את החנטה והיבול

 

 חומרים ושיטות 

פני  מתחת' מ 711)גינוסר שבעמק הירדן : שוניםמטעים באזורי גידול  בחמישה נערכו 7102ניסויי 

' מ 051)כפר הנשיא שבעמק החולה , (מעל פני הים' מ 711)התחתון שבגליל  בית רימון ורביד, (הים

כל החלקות שנבחרו לניסוי היו על טהרת הזן (. ה"מעפ' מ 311)וכפר גלעדי שבגליל העליון  (ה"מעפ
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 שלבגינוסר הפריחה . שררו תנאי אקלים שונים במהלך הפריחהבכל אזור . מאוריציוס

( F)שיא הפריחה הנקבית  כאשר( M2) 724/402-בוהסתיימה ( M1) 84/402-המאוריציוס החלה ב

לעומת  בכשבועייםפריחת המאוריציוס איחרה ובכפר גלעדי  כפר הנשיא, בלביא .084/402-היה ב

-הסתיימה ב M2והפריחה הזכרית של  , 774/402-החלה ב M1הפריחה הזכרית של  . גינוסר

 .545402-כאשר שיא הפריחה הנקבית היה ב, 0/45402

 .העצים והן בכוורתהן על , BB-ו HBבמהלך הפריחה נערכו תצפיות שונות על פעילות 

כשבוע לפני ( HB)כוורות דבורי דבש הוכנסו המטעים  מחמשתבכל אחד  – הצבת כוורות הדבורים

עם תחילת , כשבוע לאחר מכן(. רבעה דונםכוורת אחת לא) 0:/ביחס של  M1תחילת הפריחה של 

(. כוורת אחת לדונם) 0:0ביחס של ( BB)הוצבו גם כוורות של דבורי בומבוס  M1הפריחה של 

במרחק )לעומת האזור השני ( BB+טיפול )כוורות הבומבוס הוצבו באזור אחד בלבד של כל מטע 

חלקה 4בכל מטע(. BB-)בו נשארו דבורי דבש בלבד ששמשו כטיפול ביקורת , (לפחות' מ 311של 

כ "סה)תפרחות דומות לעץ  01ועליהם סומנו ( -BBלעומת + BB)עצים אקראיים לטיפול  01נבחרו 

היבול בכל אחד בקטיף נרשם . למעקב חנטה ומספר פירות סופי לתפרחת( תפרחות לטיפול 011

פירות  51 של נרשם גודל הפרי הממוצע מתוך מדגםבחלק מהמטעים ו, מהעצים המסומנים

ונרשם היבול לעץ , ל"סומנו תפרחות כנ רביד ובכפר הנשיא, בכפר גלעדי, בנוסף. אקראיים לעץ

, 1) 71, 02, 07, 8, /, 0: השורות שסומנו למעקב היו. במרחקים הולכים וגדלים מכוורות הבומבוס

במטעי בית רימון  .תפרחות X 01עצים  2כאשר בכל שורה סומנו  ,(מהכוורת' מ 011, 81, 21, 1/, 71

 .ותמהכוור' מ 0/1-ו 071 – מרחקים 7וכפר גלעדי סומנו עוד 

 

 תוצאות

 י'על עצי הליצ BB-ו HBתצפיות על פעילות 

י 'עצי הליצ עלעל פעילות שני מיני הדבורים  הרבות שערכנו הממצא המעניין ביותר מהתצפיות

-נמצא שוב ב 7102-בדומה לתוצאות הראשוניות מ. י הדבורים"סף עהוא בהקשר לתגמול הנא

העשירים יותר  M2אפילו לא מפרחי , י'מפרחי הליצשדבורי הדבש לא אוספות כלל אבקה  7102

דבורת דבש עם , פעם אחת בלבדולו , לא הצלחנו לראותלכל אורך הפריחה . M1באבקה לעומת 

י דבורים אחרות מאותה "עאיסוף האבקה לכוורת נעשה ככל הנראה ) צמידות אבקה על רגליה

אמנם צוף אך דבורי הבומבוס אספו , לעומת זאת. (מפרחי החרדל שנמצאים מסביב למטע הכוורת

בדומה לשיעור ן מהן חזרו לכוורת עם צמידות אבקה גדולות על רגליה 81% : אבקה אספו בעיקר

במטעי  7102ות שנערכו באביב מפורטבתצפיות (. 0טבלה )הדבורים עם אבקה שנצפה על העץ 

. אחר דבורי בומבוס על העצים נראות בבירור צמידות אבקה על מרביתן  וגינוסררביד , לביא

ותואמים את , 7102ובתצפיות  7105-דומים לתצפיות הראשוניות שערכנו בגינוסר בממצאים אלו 

 ןלהזנה ישירה של צאצאיההידע הספרותי שדבורי הבומבוס אוספות בעיקר אבקה ורק מעט צוף 

כיוון שלא מייצרות דבש , הן לא אוספות כמות צוף גדולה (.Goulson, 2010)" פרטית יכהרצ"לו

 . כמו שעושה דבורת הדבש( של הצאצאים)בכוורת להזנה ארוכת טווח 

באופן אקראי " נדבקים"י כך שגרגרי האבקה "עאיסוף הצוף תורם להאבקה יש לציין שאמנם גם 

הינו הרבה , כפי שראינו גם בתפוח ובאגס, אך איסוף האבקה, לשערות הרבות שעל דבורת הדבש
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גרגרי אבקה , כמות גדולה יותר מועברת לדבורה: הסיבות לכך הן. יותר יעיל לצורך האבקה

מפרחי באיסוף הצוף . ע של הדבורה עם הצלקת הרבה יותר טובהמג –והחשוב מכל , חיוניים יותר

צוף " גונבת"ולמעשה , מסביב לבסיסו של הפרח" הולכת"הדבורה י 'הזכר או מפרחי הנקבה בליצ

ביחס  "ענקית"על אף שהיא ) של פרחי הנקבה בצלקת ואשל פרחי הזכר ללא מגע באבקנים כמעט 

לעומת איסוף אבקה שמחייב מגע עם , ('אגס וכו, שקד, כמו תפוח אחריםממינים לפרחים 

יש לציין שגופה הגדול של דבורת  בנוסף לנאמר לעיל .ולכן מועברת שם אבקה, האבקנים

י להנחתת מספר גבוה מאוד של גרגרי אבקה בהשוואה 'הבומבוס גורם במגעו עם צלקת הליצ

מהווה גורם  תופעה זו .(Goulson, 2010)קה לגופה הקטן של דבורת הדבש הנושא הרבה פחות אב

 . להצלחת תהליכי ההפריהנוסף חשוב 

 

על העץ או בכניסת חזרה שנצפו  BB-אוספות האבקה מכלל ה( BB)שיעור דבורי הבומבוס . 0טבלה 

 . 7102ולביא רביד , במטעי גינוסרלכוורת 

 תאריך

 )%(עם צמידות אבקה  BBשיעור 
 3לביא רביד גינוסר

 1העץעל 
בחזרה 
 2לכוורת

בחזרה  על העץ
בחזרה  על העץ לכוורת

 לכוורת
04/ 21 81 - - - - 

074/ 81 81 21 81 - - 
0/4/ 01 011 01 81 - - 
024/ 21 21 81 01 - - 
084/ 21 01 81 21 - - 
734/ 81 21 01 21 21 81 
754/ 81 21 81 81 81 21 
724/ - - 81 01 01 01 
314/ - - - - 81 81 
345 - - - - 21 011 
245 - - - - 011 81 

0145 - - - - 81 01 
 
1

BB   בכל מטע דבורי בומבוס 71 על אקראי נערך מעקבבכל יום תצפית  –על העץ 

2 
BB  דבורי בומבוס 51 על אקראי נערך מעקבבכל יום תצפית  –בחזרה לכוורת 

 .לא היתה ביקורת(. כוורת לדונם) 0:0לכל המטע ביחס של  הוכנסו כוורות דבורי בומבוסבמטע לביא  3

 

 

 יבול לעץ וגודל פרי בזן מאוריציוס, שיעורי חנטה

( 031-081) 051-בכל תפרחת סומנו כ. עצים לטיפול X 01תפרחות לעץ  01בכל מטע סומנו , כאמור

בתום גל הנשירה , כשלושה שבועות משיא הפריחה. פרחים נקביים בשיא הפריחה הנקבית

ולפני גל ( פרחים שלא הואבקו וכדומה, פרחים בלתי תקינים)הראשון של הפרחים הנקביים 

. וחושב אחוז החנטה בכל טיפול נספרו החנטים שנותרו על התפרחות, הנשירה השני של החנטים

ספירה ראשונית זו נועדה לבדוק את ההשפעה הישירה של הדבורים על החנטה לפני גל הנשירה 

רק ספירת חנטים נוספת בוצעה (. שמושפעים אולי מגורמים נוספים) החנטיםהפיזיולוגי של 



5 
 

של  פיזיולוגיהנשירה הכלומר מיד לאחר גל , שבועות לאחר שיא הפריחה 2, בחלק מהמטעים

 .בקטיף נרשם היבול לעץ. הפירות הסופי לתפרחת4שהוא בפועל מספר החנטים, החנטים

 

היבול וגודלו הממוצע של הפרי , על שיעורי החנטה( BB+)השפעת תוספת דבורי בומבוס . 7טבלה 

 .7102, בחמישה מטעים

 טיפול מטע
יבול  )%(שיעור חנטה 

 סופי ראשוני 3(עץ/ג"ק)

 0גינוסר
-BB 14.0 b - 12 b 

+BB 30.9 a - 28 a 

 7בית רימון
-BB 1.5 b 0.3 b 3 a 

+BB 7.1 a 2.1 a 5 a 

 BB - - 15 b- רביד

+BB - - 47 a 

 BB 12.4 a 6.0 a 36 a- כפר הנשיא

+BB 10.4 a 5.3 a 38 a 

 BB - 14.6 a 35 a- כפר גלעדי

+BB - 16.2 a 35 a 

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק
 המטע נעקר לקראת הקטיף לכן נעשתה הערכת יבולים –גינוסר  0
 (/גיל )מטע צעיר מאוד  –בית רימון  7
 ('מ 81-071)לעומת הרחוקות יותר ( 'מ 01-51) BB-יבול ממוצע משורות הסמוכות ל 3

 

 

בכפר גלעדי והיבול הראשונית  על שיעורי החנטה+( BB)השפעת תוספת דבורי בומבוס . 3טבלה 

 .7102-7102בשנים 

 טיפול
7102 7102* 

 (עץ/ג"ק)יבול  )%(חנטה  (עץ/ג"ק)יבול  )%(חנטה 

-BB 7.6 b 14 b 14.6 a 35 a 

+BB 12.0 a 27 a 16.2 a 35 a 

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק

כיוון שלא , (7ראה טבלה )מהשורות באזור הטיפול  של חנטה ויבול מוצגות רק תוצאות ממוצעות*

 (.-BB)ועד לשורה המרוחקת +BB (BB )היה כל הבדל בין המרחקים מהשורה הסמוכה לכוורת 
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על היבול לעץ במרחקים הולכים וגדלים מכוורות +( BB)השפעת תוספת דבורי בומבוס . 0איור 

 .7102רביד , הבומבוס

 

 

בית , גינוסר)בהם נערכו הניסויים המטעים  5מתוך  3-שבעולה " ניסוי הבומבוסים"מתוצאות 

. (0ואיור  7טבלה )ויבול  של פירותמאוד ומובהקת התקבלה תוספת משמעותית ( רימון ורביד

 30-ל /0-מ)בעשרות אחוזים  ההאבקה עלהשהוא תוצאה ישירה של , שיעור החנטה הראשונית

רק בבית רימון שנמדד , בשיעור החנטה הסופי. (אחוז בבית רימון 2.0-ל 0.5-אחוז בגינוסר ומ

מכאן שהפער בין . נמדד פער דומה, שבועות 2.+ פ.לאחר גל הנשירה הגדול של החנטים בש

שהגדיל מאוד את פוטנציאל , הטיפולים במספר הפירות הסופי לתפרחת נובע משיפור ההאבקה

בשלושת  באה לידי ביטוי גם ביבולים שהתקבלותוצאה מרשימה זו של חנטה מוגברת . החנטה

כלומר , עץ4ג"ק 78-ל 07-מ: אחוז במאה ושלושיםעלו יבולי המאוריציוס  בגינוסר. המטעים הללו

ואפילו במטע הצעיר , עץ4ג"ק 2/-ל 05-מ - 771%-ברביד עלו היבולים ב. 'ד4טון /.0-ל' ד4טון 1.2-מ

 .עץ4ג"ק 5-ל 3-מ 22%-עלו היבולים ב( שנים בלבד /)מאוד של בית רימון 

. לא התקבלה השנה תוספת חנטה ויבול, בולים גבוהיםשם התקבלו י, ובכפר גלעדיבכפר הנשיא 

מה שהביא לפעילות , השטח בדבורי בומבוס" הצפת"כי הסיבה העיקרית לכך נובעת מנראה 

דבורים אינטנסיבית במיוחד ולתנועה מוגברת שהביאה אותן למרחקים גדולים בהרבה ממה 

מה , כוורות בחלקת הניסוי 05( 7102)הוצבו בשנה שעברה , בכפר גלעדי למשל. שראינו עד היום

( 7102)בשנה זו . עם עליית המרחק חנטה ויבולירידה בשהביא לגרדיאנטים מאוד ברורים של 

וכתוצאה מכך הגיעו דבורי הבומבוס בהמוניהן , על אותו השטח( 31)הוצב מספר כפול של כוורות 

 הגבוהים שהיוחיזוק לכך ניתן לראות באחוזי החנטה והיבול . ת ביותרואף לרחוקו, לכל השורות

השנה בכל המרחקים בהשוואה לשנה הקודמת בה התקבלה חנטה חלשה ויבולים נמוכים בשורות 

 (.3טבלה )הרחוקות מכוורות הבומבוס 

צים אך לפי פעילות הדבורים על הע, אי אפשר להשוות ולכן 7102-בכפר הנשיא לא נערך ניסוי ב

ולכן כל שורות החלקה היו עם יבולים , בכפר גלעדי 7102-נראה שהתופעה דומה למה שאירע ב

היו  7102-ב: בו נעשתה השנה רק תצפית ל התקבל גם ממטע לביא"חיזוק נוסף לנאמר הנ. גבוהים

בהשוואה לחלקת  (-BB)שיעורים נמוכים של חנטה שהביאו ליבולים נמוכים בחלקת הביקורת 
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( כוורת אחת לדונם< )בה הוצבו כוורות בומבוס רבות מאוד , 7102-ואילו ב, (7102דוח ) הבומבוס

הביא ליבולים מה ש, התקבלו שיעורי חנטה גבוהים, (וללא השארת ביקורת)בכל שטח המטע 

 .גבוהים

 אחת עם תוספת –חלקות גדולות של המאוריציוס  7בקיבוץ מורן על  7102-ב תצפית שנעשתה

ת על הגדלת יבולים ניכרת בחלק הצביעה שוב( ביקורת)ואחת עם דבורי דבש בלבד  BBכוורות 

 .הבומבוס בהשוואה לחלקת הביקורת

 

– השפעת המרחק של העצים מכוורות דבורי הבומבוס 

עצי המאוריציוס מהכוורות התקבלה ירידת יבולים השפעת מרחק  בו נבדקה, במטע רביד

, מהכוורת 'מ 31עד , במרחק הקרוב ביותר(. 0איור )משמעותית ומובהקת עם עליית המרחק 

ממרחק זה ואילך נראתה ירידת יבולים (. 'ד4טון 7.3= עץ 4ג"ק 2/)התקבל היבול הגבוה ביותר 

. מיבולי השיא של המרחק הקרוב( עץ4ג"ק 05-08)משמעותית ומובהקת שהגיעה עד כשליש בלבד 

בו הוכנסו , גם במטע כפר גלעדי 7102-חנטה ויבול התקבלה ב תוצאה דומה מאוד של גרדיאנט

 .7102-כאמור מעט כוורות בהשוואה ל

 

ניתן לומר שתוספת דבורי בומבוס למטע מגדילה  – המטעים בחמשתלסיכום ניסויי הבומבוס 

לאחר . ובעקבותיה עולים שיעורי החנטה והיבול,  את שיעורי ההאבקה משמעותי מאודבאופן 

 ,שהשיפור נובע מפעילות האבקה טובה יותר של דבורי הבומבוס של ניסויים ניתן לומרשנתיים 

ה לדבורי בעיקר עקב עבודתן כאוספות אבקה שבאות במגע טוב עם הצלקות והאבקנים בהשווא

דבורי לא רק ש, בנוסף. עם אברי הריבוי של הפרח מינימאלי מגעתוך הדבש שאוספות צוף בלבד 

אלא גם נושאות על גופן מטען גבוה , בהם דבורי הדבש אינן פעילות קריריםבימים פעילות  BB-ה

אפקט )"מאוד של גרגרי אבקה שמגיע לצלקת ומשפר מאוד את תהליך נביטת הנחשונים 

וזאת למרות , להפתעתנו שיש ככל הנראה מחסור חמור בהאבקה כמו כן למדנו. "(האוכלוסיה

לא עלה בדעתו של אף בהקשר זה יש לציין ש. ריםי הינם אטרקטיבים ביותר לדבו'שעצי הליצ

העובדה שמטעי כפר גלעדי וכפר . אחד שיכולה להיות בעיית פוריות שנובעת משלב ההאבקה

השנה בדבורי בומבוס היו עם שיעורי חנטה גבוהים וללא כל גרדיאנט שלילי של " הוצפו"הנשיא ש

דבר השפעתם החיובית של דבורי בכפר גלעדי מחזקת את תחושתנו ב 7102-מרחק כפי שהיה ב

כמו , גם התוצאות הטובות שהתקבלו במטעים המסחריים שלא היו בניסוי. הבומבוס להאבקה

. מלמדות על חשיבותן הגדולה של דבורי הבומבוס לשיפור ההאבקה והגדלת היבולים, לביא ומורן

כיוון שכולם , יםלא יהיה צורך בניסויים נוספ( 7108)לפי דברי הנוטעים נראה שבשנה הבאה 

 .למטעים BBיכניסו 

 

 

II . י בחינת מפרים שונים"עההפריה שיפור 

 

 מבוא

דווח לראשונה על שיפור יבולי הפלורידני לאחר  0003-בעבודת הדוקטוראט של רפי שטרן מ

י ישראל "נערך בנס ציונה ע 7105-ב. י'מאז לא נעשה כל מחקר בליצ. סהאבקה זרה עם מאוריציו
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י ובדיקת התרומה האפשרית של 'יצקטן מאוד לבחינת חשיבות הדבורים להאבקת לניסוי מורן 

שפורחים בו No Mai Chi (NMC ) -וYellow Red' (YR )'עצי הניסוי היו מהזנים . האבקה זרה

נמצא שעץ . ונמדד היבול לעץ, עצי הניסוי כוסו ברשת למניעת כניסה ויציאה של דבורים. זמנית

YR  מכוסה ללא דבורים(BB )עץ , הניב את היבול הנמוך ביותרYR  מכוסה עם כוורת דבורים(BB )

. בתוספת דבורים הניב יבול גבוה מאוד NMCמכוסה יחד עם עץ  YRועץ , הניב יבול בינוני

 : המסקנות העיקריות שעלו הן

 .י יכולת האבקה עצמית'גם אם יש לעץ הליצ, יש חשיבות גדולה לנוכחות דבורים .א

 .משמעותי להאבקה זרהיש יתרון  .ב

הסמוכים לעצי הזן ( HL)הונג לונג כי עצי הזן מצאנו , במסגרת עבודת המחקר הנוכחית, 7102-ב

 HLהמפרה סיוון במטע של שי כהן באלמגור הניבו יבולים גבוהים עם פרי גדול בהשוואה לעצי 

גדול הנטועים תוצאה חיובית דומה של יבולי מאוריציוס גבוהים עם פרי . הרחוקים מהסיוון

 .כמפרה התקבלה גם במטע וינשטיין באלמגור HLבסמוך לעצי הזן 

 

 7102-ב ניסוייםהמטרת 

בחינת תרומת ההאבקה הזרה לשיפור פוריות ולהגדלת החנטה והיבול בהשוואה להאבקה עצמית 

תרומת ההאבקה הזרה נבחנה על צירופי זנים שונים בשתי . י'שקיימת באופן טבעי בכל זני הליצ

 :רמות של ניסויים

 מהזן המפרה המטרהבמרחקים הולכים וגדלים של זן  טבעיתי האבקה "ע .0

 של הזן מאוריציוס עם זנים מפרים שונים ידניתי האבקה "ע .7

 (.פירוט בהמשך)י זיהוי גנטי של ההורה הזכרי בזרעי הפירות שהתקבלו "אימות התוצאות נעשה ע

 

 ניסויים בהאבקה טבעית. 0

ובמטעי רביד ולביא שבגליל התחתון ( ה"מעפ' מ 011)הניסויים נערכו במטע וינשטיין שבאלמגור 

 711)נערך במטע גינוסר שעל שפת הכנרת " זרים"ניסוי נוסף של (. ה בהתאמה"מעפ' מ 751-ו 711)

 (.מתחת פני הים' מ

 

 (K)וקאימנה ( HL)הונג לונג י "מאוריציוס שמואבק ע: מטע אלמגור

 ושיטות חומרים

כזן מפרה  HLעם הרכבות של ( עצים לשורה 05)שורות של עצי מאוריציוס  01-המטע מורכב מ

' מ 5x4: מרחקי הנטיעה .עצי קאימנה קטן של מספר בחלקה בנוסף ישנם. מרכזי כל עץ שישי

נערך סקר , כלומר לאחר גל הנשירה השני, לאחר הפריחהכחודשיים . מערב-וכיוון השורות מזרח

והתקבל הרושם שעצי המאוריציוס הסמוכים למפרים , בכל עצי המאוריציוס שבמטעחנטה 

לקראת הקטיף בוצעה הערכת יבולים בכל עצי . נושאים יבול גבוה יותר מעצים רחוקים יותר

 05-75)יבול בינוני  – 7, (עץ4ג"ק 5-01)יבול נמוך  – 0: 0-3המאוריציוס שבמטע לפי דרגות של 

 (.עץ4ג"ק 1/-31)יבול גבוה  – 3, (עץ4ג"ק
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 תוצאות

שנתן את  0עץ ) HLמעץ המאוריציוס הסמוך ביותר למפרה  גרדיאנט יבולים ברור ומובהק התקבל

עצי  (.7איור , שנתן את היבול הנמוך ביותר 3עץ )ועד העץ המרוחק ביותר ( היבול הגבוה ביותר

נתנו אף הם יבול גבוה אך , סמוכהבאותה השורה או בשורה , המאוריציוס הצמודים לקאימנה

 .HL-פחות מהעצים הסמוכים ל

ההפריה הזרה בכלל על פוטנציאל , 7102בדומה לתוצאות , תוצאות ניסוי קטן זה מרמזות שוב

פירות העצים חלק ניכר מיש להניח ש)בפרט לשיפור החנטה בהשוואה להאבקה עצמית  HLוהזן 

 (.אך לא נבדקה הזהות הגנטית שלהם, רחוקים מהמפרה הם תוצרי האבקה עצמיתה

 

השפעת מפרים שונים הנטועים במרחקים משתנים מהמאוריציוס על הערכת יבולי הזן . 7איור 

 .7102אלמגור , המרכזי מאוריציוס

K-1 =קאימנה צמודה למאוריציוס ,HL-1 =HL צמוד למאוריציוס ,HL-2 =HL במרחק בינוני ,

 .שלישי מהמאוריציוסעץ כלומר , במרחק גדול HL-3 =HL, כלומר עץ שני מהמאוריציוס

 

 

 

 מטע רביד

 HLי "מאוריציוס שמואבק ע. א

 חומרים ושיטות

. מערב-בכיוון מזרח' מ 5x4במרחקים של הנטועים שורות של עצי מאוריציוס  00-המטע מורכב מ

ובקצה המערבי , צמודים HLעצי  7נטועים  0מזרחית של שורה -בפינה הדרום. עצים 73בכל שורה 

 . אחד בכל שורה סמוך לסופה HLנטוע עץ  /+3של שורות 

a

c

d

b

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

HL-1 HL-2 HL-3 K-1

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

 0-
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 3)תפרחות מאוריציוס  05סומנו ( 754/402)בשיא הפריחה הנקבית של המאוריציוס  – מעקב חנטה

פרחים  051כאשר כל תפרחת מכילה בממוצע , HLלכל מרחק מזוג עצי הזן ( ות לעץתפרח X 5עצים 

 – 3', מ 35 – 7, מהמפרה' מ 05 – 0: ל"הנ HLהמרחקים שנבדקו באלכסון מזוג עצי הזן  .נקביים

שבועות מהפריחה הנקבית  3, 0245402-אחוז החנטה הראשוני נבדק ב. 'מ 05 – 5', מ 25 – /', מ 55

 .לאחר גל הנשירה השני 242402-אחוז חנטה סופי נבדק ב. ולפני גל הנשירה השני

בנוסף נרשם (. 0142402)ל שסומנו למעקב חנטה נבדק היבול "הנבכל העצים  – רישום יבולים

עצים  3)שבקצה המערבי של החלקה  HLהיבול בעצי המאוריציוס הסמוכים לעצי הזן 

 (. 1מרחק = עצים  2כ "סה, HLצמודים לכל אחד מעצי הזן 4סמוכים

במדויק את זהות ההורה המפרה של כדי לאתר  – זיהוי ההורה המפרה של פירות המאוריציוס

בדיקת פירות  .לאיתור סמן גנטי אופייני למפרה פירות המאוריציוס נערכה בדיקה מעבדתית

 .שונים מהמפרה הנבדקבמרחקים  טבעיתר האבקה חלא המאוריציוס נערכה במטעי רביד

האבקה )ומכפר גלעדי ( האבקה טבעית)מלביא  ל נערכו גם לפירות המאוריציוס"בדיקות כנ]

 .[(ידנית

המרחק הגדול = 5-ועד ל HLהסמוך ביותר למפרה = 1) המרחקים שנבדקו ברביד בכל אחד מששת

עצים שסומנו  X 3פירות לעץ  01)פירות מאוריציוס אקראיים  31נדגמו בקטיף ( HL-ביותר מ

 .פירות 081כ "סה( בפריחה לבדיקת החנטה

לפני שתילת הזרעים . הועברו באותו היום למשתלה באלמגור המאוריציוס שנקטפוכל פירות 

נדגמו עלים מכל אחד כעבור חודשיים מהזריעה . נרשם המשקל המדויק של הזרע והפרי כולו

 .מהשתילים לזיהוי גנטי של ההורה הזכרי במעבדה

 :תאור שיטת האפיון הגנטי

 SSRי בשיטת 'ודה מוקדמת לזיהוי זני ליצעל מנת לזהות את הזן המפרה התבססנו על עב

(Hormaza, 2004) . בנסיון להפיק  7102לאחר שנכשלנו בשנתDNA ביצענו בשנת , מרקמת הזרע

-'  נדגמו עלים ונשמרו בטמפ, לאחר נביטת הזרעים. הנבטה של הזרעים אותם רצינו לבחון 7102

 EZNA Plant DNSי קיט יעודי "הופק מן העלים ע  DNA.  מעלות צלזיוס עד לתחילת העבודה  80

DS Mini Kit ( חברתOmega bio-tek .) לבדיקות המבדילות נלקח בשלב ראשון מקטעSSR  אחד

(SSR 01 ) פלורידני , מאוריציוס)אשר נתן את ההבחנה הטובה ביותר לזנים הנבדקים בשנה זאת

 (.תמונה)( והונג לונג
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ציוס ירומא  - 7ערוץ . SSR 01של תוצרי זנים שונים עם  3%ל אלקטרופורזה 'הרצה בג –תמונה 

(M) , פלורידני , 3ערוץ(FL) , הונג לונג  – 3ערוץ(HL) , 011סמן גודל  – 0ערוץ bp. 

  

 תוצאות

הגבוהים ביותר התקבלו במרחק הקרוב ביותר למפרה  הראשוניים והסופיים אחוזי החנטה

לא נראו בשלב ראשון הבדלים  מהמפרהבין המרחק השני לחמישי (. /+3איורים , 0מרחק )

כלומר לאחר גל הנשירה השני של , בספירת החנטים השנייה, עם זאת(. 3איור )משמעותיים 

 0.5%)חנטה מהמרחק הראשון משמעותית ומובהקת באחוזי ה, נראתה ירידה לינארית, החנטים

בין הספירה  נשירת החנטים שאחוזמכאן (. /איור , חנטה בלבד 0.2%)למרחק האחרון ועד ( חנטה

הראשונה לשנייה היה גבוה הרבה יותר בשורות הרחוקות מהמפרה בהשוואה לשורות הקרובות 

האבקה עצמית שהסיבה העיקרית לכך נובעת משיעורי  במבט ראשון היה נראה(. 5איור )יותר 

עם )גבוהים יותר בשורות הרחוקות בהשוואה לשורות הסמוכות בהן היתה כנראה האבקה זרה 

HL )מתוצאות וגם )י 'בליצ 7102מתוצאות חיזוק לכך קיבלנו . שהפחיתה נשירה טובה יותר

גבוהים יותר  הפירות המתפתחיםלמדנו שסיכויי ההישרדות של  מהן( אבוקדו ומנגוניסויים ב

שנערכה  בדיקת זהות ההורה הזכרי, עם זאת. לאחר האבקה זרה בהשוואה להאבקה עצמית

זה גילתה שאולי ( / טבלה)המאוריציוס לצאצאי הפירות מאותן שורות  7102-08במהלך חורף 

הפירות מהשורות הרחוקות היו אמנם צאצאים , כלומר. אך הוא איננו מדויק, הכיוון להסבר

רק , למעשה. בלבד" עצמיים"אך גם בשורות הקרובות יותר התקבלו פירות , בלבד "עצמיים"

, התקבלו מכלואים( שלא נמדד בחנטה 1מרחק ) HLהסמוכים ביותר למפרה בעצי המאוריציוס 

  .(/טבלה , מהפירות 1%/-כ)ואף בשיעורים גבוהים מאוד 

בחינת ההורה . אחד בתוך שורת מאוריציוס" פלורידני"להפתעתנו מצאנו במהלך הקטיף עץ 

וברחוק ביותר ( 7)בזה שאחריו , (0)הזכרי של הפירות בעץ המאוריציוס הסמוך ביותר למפרה זה 

העלתה שרק בעץ הסמוך ביותר לפלורידני התקבל שיעור מכלואים גבוה מאוד ודומה ( 3)

 1כלומר " )עצמיים"הצאצאים היו כל  3ובוודאי בעץ  7' אך כבר בעץ מס, HL (/1%)למכלואים עם 

על העץ המופרה ( או פלורידני HL)תוצאה זו מחזקת את המסקנה שהשפעת המפרה (. מכלואים

תוצאה דומה התקבלה כאמור גם . ויעילה רק בסמיכות רבה, היא מוגבלת מאוד( מאוריציוס)

וף האדירה יתכן ועקב כמות הצ(. מהמפרה 3או  7, 0עץ )בניסוי הראשון שנעשה באלמגור 

היא מוצאת את כל ". ללכת רחוק"י אין לדבורת הדבש אינטרס 'י פרחי הליצ"שמופרשת ע

ומקסימום , בעץ אחד( בכמות רבה מאוד לפרח ומונגש בקלות, צוף עשיר מאוד בסוכרים)מבוקשה 

דבר . אך בוודאי לא לעץ רחוק יותר)לעץ סמוך כדי למלא את קיבת הדבש שלה ( ?בטעות)תקפוץ 

 . אך עם אבקה, BB-קורה אולי גם ל דומה

אחוזי החנטה עם ( R2=0.9)גבוה במיתאם  היו( 2איור )שהתקבלו באותם העצים  היבולים

( 'ד4טון 0.0= עץ 4ג"ק 30)כלומר יבולים גבוהים במרחק הראשון , (/איור )הסופיים שהתקבלו 

בניגוד . במרחק הגדול ביותר' ד4טון 1.8= ג לעץ "ק 05שהולכים ויורדים עם המרחק עד ליבול של 

, 1מרחק , HLגם המרחק הקרוב ביותר לעצי הזן כאמור ברישום היבולים נוסף , לבדיקת החנטה

עץ 4ג"ק 8/בעצים אלו התקבלו יבולים גבוהים ביותר של . HL-שמציין את העצים הצמודים ל
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אלא אף עלה  ירדלא רק שלא בהם ( והזרע)להפתעתנו גודל הפרי ו( 2איור ) 'ד4טון /.7= בממוצע 

כמעט )גודל הפרי היא האחוז הגבוה של פירות תוצרי האבקה זרה  לשמירה על הסיבה(. /טבלה )

 .(/טבלה ) צרים פירות גדולים יותרושי (מחצית מהפירות

כך גבוה בעצים הסמוכים למפרה נובע לא רק מהגדלת  יתכן גם שהיבול הכל –לסיכום היבול 

מה , אלא גם מהפחתת הנשירה של הפירות תוצרי האבקה זרה, (למרות עומס היבול הגבוה)הפרי 

 . שהגדיל את מספר הפירות הסופי לעץ

 

י הזן הונג לונג בהשוואה להאבקה עצמית של "של מאוריציוס עהשפעת האבקה זרה . /טבלה 

 .7102רביד , והיבול לעץ HLשיעור המכלואים עם , משקלי הפרי והזרעמאוריציוס על 

שיעור  *('גר)משקל  טיפול

מכלואים 

מכלל 

 הפירות

יבול ממוצע 

מרחק  זן מפרה (עץ/ג"ק)

 ממפרה

 זרע פרי סוג ההאבקה

 a 3.7 a 37 48 a 23.4 תימצע 4 זרה "1" הונג לונג

 b 3.2 b 0 25 b 21.8 עצמית "0-5" מאוריציוס

 .P<0.05. המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהקתוצאות באותו הטור 

או רק של ( האבקה זרה) HLעם " מכלוא"משקלי הפרי והזרע המוצגים הם רק של פירות ה*

 (.היבול הכללי בעץ הוא משני סוגי הפירות יחד" )עצמיים"הפירות ה
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 .7102רביד , HLבמרחקים שונים מהמפרה ( 0245402)של מאוריציוס  ראשוניאחוז חנטה . 3איור 

 

 

 

 .7102רביד , HLבמרחקים שונים מהמפרה ( 242402)אחוז חנטה סופי של מאוריציוס . /איור 
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, (חנטה סופית)לשני ( חנטה ראשונית)אחוז נשירת החנטים בין מועד הבדיקה הראשון . 5איור 

 7102רביד 

 

 

 .7102רביד , HLשל מאוריציוס במרחקים שונים מהמפרה ( עץ4ג"ק)היבול הכללי . 2איור 

 

 

 

 הונג לונג מאוריציוס או י"שמואבק ע תמוז. ב

 חומרים ושיטות

ונטועה מזרחית ממנה באותו , שתוארה בסעיף הקודם לחלקת המאוריציוסחלקת התמוז צמודה 

 .כלומר כתמונת ראי של חלקת המאוריציוס, כיוון שורות ובאותם המרווחים
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 ברביד החלקות יסכמת שת

 

סומנו בשיא הפריחה הנקבית ( ראה מפה שלעיל, טיפולים /)= בכל אחת מארבע פינות החלקה 

חנטה ראשונית נבדקה לפני גל . פרחים לתפרחת 011תפרחות לעץ עם  X 5עצים  /( 545402)

ל בסוף יוני "וחנטה סופית נרשמה לאחר הנשירה הנ, (242402)הנשירה השני של החנטים 

 (.7142402)היבול הכללי הוערך בקטיף (. 7842402)

 

 

 תוצאות

למרות זאת ניתן ללמוד על השפעת הזנים המפרים . נמוכים מאוד, כמו כל שנה, היויבולי התמוז  

ההנחה בניסוי זה טוענת שעצי תמוז הסמוכים למפרה כלשהו יזכו . לשיפור החנטה והיבול

שמן הסתם , להאבקה זרה טובה יותר ולכן יחנטו טוב יותר בהשוואה לעצים מרוחקים מהמפרה

התוצאות שהתקבלו בזן תמוז מראות כי , ואכן. מית של תמוזי האבקה עצ"יואבקו בעיקר ע

התקבלו שיעורי חנטה ויבול גבוהים ( HL)בעצים הסמוכים לזנים המפרים מאוריציוס או הונג לונג 

הזן המפרה מאוריציוס העלה את החנטה הראשונית (. 5טבלה )משמעותית מעצי תמוז רחוקים 

כאשר החנטה הסופית , (בהתאמה 1.2%-ו 7%) זשל תמו בהשוואה להאבקה עצמית 3בערך פי 

התקבלה תוצאה דומה אך הרבה יותר  HLבזן (. בהתאמה 1.0%-ו 1.0%)כמעט  01היתה פי 

בחנטה ראשונית או  1.8%לעומת  0%./)דרמטית ואף עם פער מובהק בין ההאבקה העצמית לזרה 

 (. בחנטה סופית 1.0%לעומת  0.7%

פרחי  –הראשונה : הזנים המפרים לפוריות התמוז נובעת משתי  סיבות עיקריותנראה כי תרומת 

M2  וכידוע לפרחי , (2איור )שלהם חופפים את הפריחה הנקבית של התמוז המאוחרM2  פוטנציאל

הסיבה השנייה נובעת ככל הנראה מהעובדה שלהאבקה זרה  .M1הפריה גבוה משמעותית מפרחי 

בניסויים  7102-כפי שראינו ב, בהשוואה להאבקה עצמית פוטנציאל גבוה להגברת חנטה

 HLלמרות הסיבות הדומות לשיפור ההפריה בשני הזנים נמצא שלזן , עם זאת. הראשוניים

יותר " פוטנתית"בשלב זה לא ברור האם זה נובע מאבקה . פוטנציאל הפריה גבוה מלמאוריציוס

תוצאה  .או מסיבות אחרות, למשל שמפרה את הזן האס, בדומה לאבקת זן האבוקדו אטינגר

ראה )התקבלה גם בלביא  HLי אבקת הזן "דומה של שיפור חנטה משמעותי בזן מאוריציוס ע

בהקשר זה יש לציין כי התמוז לא יכול לשמש כמפרה טוב למאוריציוס או להונג לונג עקב  (.להלן

 .ל"שלו עם פרחי הנקבה של שני המופרים הנ M2פריחתו המאוחרת שמביאה לחוסר חפיפה של 
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 .7102רביד , השפעת הזן המפרה על שיעורי החנטה וגובה היבול בזן תמוז. 5 טבלה

הערכת יבול  אחוז חנטה טיפול

' מס (עץ/ג"ק)

 במפה

 סופי ראשוני קירבה למפרה מיקום

 b 0.1 b 0 0.7 רחוק ממאוריציוס דרום מזרח 0

 b 0.2 b 0 0.8 הונג לונגרחוק מ צפון מזרח 7

 b 0.9 b 2 2.0 סמוך למאוריציוס צפון מערב 3

 a 1.2 a 5 4.9 הונג לונגסמוך ל דרום מערב /

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק

 

 7102סדרי הפריחה ברביד . 2איור 

 

 

 

 לביאמטע 

 הונג לונגי "מאוריציוס שמואבק ע. א

 חומרים ושיטות

הנטועים בכיוון , ('מ 011)עצים בשורה  72של  שורות 78-חלקת המאוריציוס המלבנית מורכבת מ

הורכבו , /' בשורה מס, בקצה המערבי של החלקה(. 'חלקה ב)' מ 5x4דרום ובמרחקים של -צפון

( K)של אותה החלקה הורכבה כולה בעצי הזן קאימנה  0שורה  (.HL)הונג לונג  זןב םמספר עצי

 (.NMC)י 'צ-מאי-שבצד המזרחי של החלקה הורכבה בזן נו 77ושורה 

תפרחות מאוריציוס  75סומנו ( 545402)הנקבית של הזן מאוריציוס בשיא הפריחה  – מעקב חנטה

ובשורה ( NMCאו  HL ,K)בכל שורה הסמוכה לאחת משורות המפרים ( תפרחות לענף X 5עצים  5)

כל תפרחת מאוריציוס שסומנה הכילה . שהיא שורת מאוריציוס הרחוקה ביותר מכל המפרים 75
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אחוז החנטה הראשונית נבדק כשלושה שבועת לאחר הפריחה הנקבית . פרחים נקביים 071-כ

 .7142402 –ורישום היבול לעץ בוצע במהלך הקטיף , (7545402)

משורת המאוריציוס  – זיהוי ההורה המפרה של פירות המאוריציוסמשקל הפרי הממוצע ו

פירות  51נדגמו ( 75שורה )ומהשורה הרחוקה ביותר  (3שורה ) HLהסמוכה ביותר למפרה 

משקל הפרי ושתילת הזרעים נעשו כפי שתואר קודם  (.עצים X 5פירות לעץ  01)מאוריציוס לשורה 

 .בניסוי מפרים ברביד

 

 תוצאות

אם כי לא תמיד , הן ביבול והן בגודל פרי, טובה יותר מההאבקה העצמית ההאבקה הזרה היתה

הגדילו מעט את יבולי המאוריציוס  י'צ-מאי-המפרים קאימנה ונו הזנים(. 2טבלה )באופן מובהק 

התוספת לא היתה , עם זאת. ואף את גודל הפרי בהשוואה להאבקה עצמית של המאוריציוס

הזן המפרה הונג לונג העלה באופן , לעומת זאת. א מובהקת סטטיסטיתמשמעותית ואף ל

( 75%-תוספת של כ)אחוז חנטה ראשוני  –משמעותי מאוד ומובהק את כל הפרמטרים הנבדקים 

למרות , בדומה לרבידמעניין ש(. 8%-תוספת של כ)ואף את גודל הפרי ( 25%תוספת של )יבול לעץ 

 /.7)עץ 4ג"ק 8/-בהאבקה עצמית ל( 'ד4טון 0.5)עץ 4ג"ק 70-מהעלייה המשמעותית מאוד של היבול 

-לא רק שגודל הפרי לא הוקטן אלא הוא אף גדל באופן משמעותי ומובהק מ, ליד הונג לונג( 'ד4טון

נראה . אם כי לא באופן מובהק גם בהשוואה לשאר המפרים הוא היה טוב יותר. 'גר 2./7-ל 73.1

בדומה לתוצאות ל מעניין כמפרה שמשפיע לחיוב על גודל הפרי מכאן שלזן הונג לונג יש פוטנציא

 (.סעיף קודם על הפריית מאוריציוס)שהתקבלו ברביד 

 

גובה היבול ומשקל הפרי הממוצע בזן , השפעת הזן המפרה על שיעור החנטה הראשונית. 2טבלה 

 .7102לביא , לאחר האבקה טבעית מאוריציוס

האבקה  מפרה

 זרה/עצמית

אחוז חנטה 

 ראשוני

 ('גר)משקל פרי  (עץ/ג"ק)יבול 

 a 48 a 24.7 a 29.6 תימצע 4 זרה (HL)הונג לונג 

 b 35 b 24.0 ab 21.5 תימצע 4 זרה (K)קאימנה 

 b 34 b 23.9 ab 18.1 תימצע 4 זרה (NMC)י 'צ-מא-נו

 b 29 b 23.0 b 23.6 עצמית (M)מאוריציוס 

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק

 

על תכונות הפרי קיבלנו לאחר זיהוי גנטי וודאי של המפרה למאוריציוס  HLחיזוק להשפעת המפרה 

היו  נמצא שמשקלי הזרע והפרי כולו(. 75שורה )או במרחק רב ממנו ( 3שורה )הנמצא בסמיכות אליו 

וואה להאבקה עצמית של בהש HL י"גבוהים באופן משמעותי ומובהק בפירות מאוריציוס שהואבקו ע

התקבל שיעור ( 3שורה )ה כמו כן נמצא שוב שבעצי מאוריציוס הסמוכים לשורת המפר. מאוריציוס

תוצאות סופיות   .מאוריציוס רחוקיםלעומת שיעור נמוך של מכלואים בעצי  HLבוה מאוד עם מכלואים ג

 .ונשלים אותן בדוח הסופי 7108ומדויקות יתקבלו במהלך חורף 
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את חפפו ( קאימנה והונג לונג)עבור המאוריציוס מאחר ושני המפרים מבין השלושה שנבדקו 

אך רק הזן הונג לונג , (8איור )המצטיינים שלהם  M2עם פרחי הפריחה הנקבית של המאוריציוס 

נראה שההצטיינות בשיפור החנטה וגודל הפרי נובעת לא רק מחפיפה , בהקהיה המצטיין באופן מו

בי המפרה גבדומה למה שתואר ל, אלא בעיקר מתכונה גנטית כלשהי של הזן, טובה של הפריחה

תוצאה דומה של יתרון בולט להונג לונג על פני . המצטיין אטינגר עבור הזן האס באבוקדו

 . הקאימנה ראינו קודם באלמגור

 

 7102סדרי הפריחה בלביא . 8איור 

 

 

 

 י מאוריציוס"י שמואבק ע'מאי צ-נו. ב

 חומרים ושיטות

 NMCהסמוכה לשורת ( NMC)י 'צ-מאי-שבמטע לביא על שורת עצי נו' בחלקה ג הניסוי נערך

הסמוכה לשורת  NMCבהשוואה לשורת "( עצמית"האבקה =  07שפונה לשורה  03שורה )

סומנו בשיא  NMC-בכל אחת משורות ה"(. זרה"האבקה =  05שפונה לשורה  /0שורה )מאוריציוס 

. עצים בדומה לתיאור בניסויים הקודמים X 5תפרחות לעץ  5( 8ראה איור  – 0145402)הפריחה 

 7542402-ו 542402)שבועות משיא הפריחה הנקבית  2-ו /מעקב חנטה ראשוני וסופי נערך 

רישום היבולים לעץ ובדיקת משקל ממוצע של הפרי נבדקו באותה המתכונת שתוארה (. בהתאמה

 (.סעיף א)בסעיף הקודם במאוריציוס 

 

 תוצאות

על פני " זרה"נמצא יתרון להאבקה  NMCגם בזן , בסעיף הקודםבדומה למאוריציוס שתואר 

שיעורי (. 2טבלה )יבול וגודל פרי , שיעורי חנטה: בכל הפרמטרים הנבדקים" עצמית"האבקה 
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בהשוואה לעצים הסמוכים ( מאוריציוס)החנטה היו כמעט כפולים בעצים הסמוכים למפרה הזר 

עומס היבול הגבוה  למרות .והיבול הסופי היה גבוה בכחמישים אחוז, (האבקה עצמית) NMC-ל

אם כי ללא מובהקות , בטיפול ההאבקה הזרה התקבל משקל פרי גדול יותר NMCיותר של 

 .שוב רמז נוסף ליתרונה של ההאבקה הזרה –סטטיסטית 

וגורם לחפיפת ( סעיף א הקודם)המקדים אותו  הונג לונגי "יש לציין שכמו הפריית המאוריציוס ע

פרחי הנקבה שלו חפפו : NMCכך גם בזן , הונג לונגשל  M2-המאוריציוס לבות קפריחה טובה בין נ

כך שקיימת סיבה נוספת ליתרונה של , (8איור )המצטיינים של המאוריציוס  M2את פרחי 

 .ומקדים בפריחה" פוטנטי"זן : ההאבקה הזרה

התקבל מהחלקות  NMCחיזוק לתוצאה המצטיינת של ההאבקה הזרה לעומת העצמית בזן 

בין  NMCישנן שורות בודדות של ( ב+א)בחלקות אלה . סחריות הנוספת של המטע בלביאהמ

בשורות אלו התקבלו יבולים גבוהים ודומים לשורת . שורות רציפות של הזן המרכזי מאוריציוס

בחלקת הניסוי שתוארה בהשוואה לשורות רחוקות מהמאוריציוס הסמוכה למאוריציוס  NMC-ה

 (.חלקה ג)לעיל 

 

 

גובה היבול ומשקל הפרי , השפעת הזן המפרה על שיעורי החנטה הראשונית והסופית. 2טבלה 

 .7102לביא , NMCהממוצע בזן 

יבול  אחוזי חנטה הטיפול

 (עץ/ג"ק)

משקל פרי 

-מפרה ל ('גר)

NMC 

האבקה 

 זרה/עצמית

 סופי ראשונית

 a 5.3 a 31 a 21.8 a 16.3 תימצע 4 זרה מאוריציוס

NMC 9.2 עצמית b 2.9 b 24 b 20.9 a 

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק

 

 

 "זרים"ניסוי : מטע גינוסר

 חומרים ושיטות

. הזן מאוריציוס במטע גינוסר שעל שפת הכינרת טהרתעל ' ד 31בחלקה גדולה של  הניסוי נערך

 הונג לונגשל הזן ( M2)דליי מים עם ענפים פורחים  הוצבו( /+3שורות )בצידה המערבי של החלקה 

בכל . סומנו עצי הביקורת שהיו ללא זרים( 02+08שורות )בצידה המזרחי של החלקה . "(זרים)="

תפרחות  5בכל עץ סומנו . עצי מאוריציוס בעלי עומס פריחה גבוה ודומה 2אחד מהטיפולים סומנו 

שבועות לאחר  8-ו 3טה הראשונית והסופית נבדקו אחוזי החנ. פרחים נקביים 071-דומות של כ

 .המטע נעקר כשבוע לפני הקטיף ולכן אין לנו נתוני יבול. 084/402-שיא הפריחה הנקבית שהיתה ב
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 תוצאות

לא , להצלחות הגדולות שהיו לנו עם תוספת זרים לשיפור ההאבקה הזרה בתפוח ובאגס בניגוד

נראה כי הסיבה המרכזית לכך הינה ההתייבשות . (8טבלה ) י כל השפעה'הצלחנו לקבל בליצ

המהירה מאוד של גרגרי האבקה על התפרחות בהשוואה לפרחי התפוח והאגס שמחזיקים מעמד 

הן על , למרות שנראתה פעילות דבורים אינטנסיבית מאוד. ימים שלמים לאחר ניתוקם מהעץ

יתכן שהשילוב . לא יצא מכך דבר, יציוסהזרים הפורחים והן על התפרחות הנקביות בעצי המאור

י לדבורי דבש יחד עם ההתייבשות המהירה של גרגרי 'של חוסר האטרקטיביות של אבקת הליצ

לאור זאת  .תרמו לכך שהניסוי לא הצליח( י ולא רק לזרים'שאופיינית לכלל עצי הליצ)האבקה 

 .וותר על רעיון הזריםנבחינת עצים מפרים ונראה שנמשיך ב

 

בתוך שורת עצי מאוריציוס על שיעורי החנטה  הונג לונגשל הזן " זרים"השפעת תוספת . 8 טבלה

 . 7102גינוסר , הראשונית והסופית במאוריציוס

 אחוז חנטה תוספת זרים

 סופית תראשוני

+ 22 a 2 a 

- 24 a 3 a 

 

 עצמית מול זרה: של מאוריציוס ניסוי האבקה ידנית. 7

כאמור לבחון את השפעתה של ההאבקה הזרה על שיעורי החנטה וגודל הפרי  מטרת הניסוי היתה

י בחירה "בניסוי זה בוצעה ההאבקה של המאוריציוס באופן ידני ע. בהשוואה להאבקה עצמית

כל (. M2או  M1)וסוג האבקה ( הונג לונג ומאוריציוס, פלורידני)סלקטיבית ומדויקת של המפרה 

בקרבה כזו , י הדבורים במטע"שנעשתה באופן טבעי ע" פתוחה"כהשלמה לניסוי ההאבקה הזאת 

 (.הקודם 0סעיף )או אחרת לשורת המפרה 

 

 חומרים ושיטות

תפרחות מאוריציוס כויסו בשלב הפריחה הזכרית . במטע מאוריציוס של כפר גלעדי הניסוי נערך

M1 י "ע( 245402)ההאבקה הידנית בוצעה בשיא הפריחה הנקבית . לקראת פתיחת פרחי הנקבה

או  M1)סוג האבקה . לעומת האבקה עצמית של מאוריציוס( פלורידני והונג לונג)שני מפרים זרים 

M2 )נבחר בהתאם לחפיפה עם פרחי הנקבה של המאוריציוס . 

תפרחת אחת לכל טיפול  Xטיפולים לעץ  / X( בלוקים)עצים  01 ;לוקים באקראיב – מבנה הניסוי

ליו ע( חזרה אחת)אחד מעשרת עצי הניסוי היווה בלוק  כל: במילים אחרות. האבקה בכל עץ

 . אותו היוםהואבקה תפרחת אחת לכל טיפול ב

ואחוז החנטה הסופי חושב ( 7245402)שבועות מההאבקה  3הראשוני חושב כעבור  אחוז החנטה

 מונרש משקל הזרע והפריהאבקה  הידנית נקטפו וכל הפירות שנוצרו לאחר ה. לקראת הקטיף

  .אפיון גנטי של ההורה המפרהבמהלך ההנבטה של הזרעים לקראת ( סוף יולי)ביום הקטיף 
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 תוצאות

ובעוצמה , מראה שוב, מניסוי ההאבקה הטבעית במטע שהינו מדויק יותר, ניסוי ההאבקה הידנית

בין  .(0טבלה )את יתרונה של ההאבקה הזרה בהשוואה להאבקה העצמית של המאוריציוס , רבה

נמצא כי  M2או  M1אם המפרה הזר היה הונג לונג או פלורידני ובין אם גרגרי האבקה היו מטיפוס 

. טוי בהגדלת משקל הזרע ובעיקר משקל הפרילהאבקה זרה יתרון משמעותי ומובהק שבא לידי בי

משקל הפרי  ימראה כ M1להאבקה עצמית של מאוריציוס  M1השוואת האבקה זרה עם פלורידני 

 . 08%כלומר תוספת מובהקת של ', גר 70.3-ל 08.0-עלה באופן משמעותי מ

אבל בכל זאת , הסוגים מכל זן 7קשה כיוון שאין לנו את ( M2לעומת  M1)השוואת סוגי האבקות 

. M1גבוהים יותר מאבקת ( ראשונית וסופית)מעניקה אחוזי חנטה  M2ניתן להתרשם כי אבקת 

כיוון שרק שם יש את שני , העצמית של המאוריציוס ניתן לראות זאת בבירורבטיפולי ההאבקה 

של הזן פלורידני ניתן לראות  M1 -ן הונג לונג לשל הז  M2אך גם אם משווים את . סוגי ההאבקה

 .יש יתרון באחוזי החנטה M2 -ל( אך שונים)ששניהם מפרים זרים  שלמרות

הסיבה . M2-ל M1השוואת משקל הזרע והפרי מראה כי אין כל הבדל בין  –בניגוד לאחוזי החנטה 

כלומר אם כבר נוצרה ההפריה אין חשיבות לסוג האבקה אלא רק , לכך היא כנראה גנטית

בדומה , כאשר לאחרונה תמיד יהיה יתרון בהתפתחות רקמות הפרי, עצמית או זרה –למקורה 

 . למיני עצי פרי סובטרופיים אחרים כמו מנגו ואבוקדו

 

 

על שיעורי החנטה הראשונית הזן מאוריציוס של זרה ועצמית , ידניתהשפעת האבקה . 0טבלה 

 .7102כפר גלעדי , גובה היבול ומשקל הפרי והזרע, והסופית

האבקה 

 (זרה/עצמית)

 סוג אבקה זן מפרה

(M1  /M2) 

משקל זרע  אחוז חנטה

 ('גר)

משקל פרי 

 סופית ראשונית ('גר)

 M1 10.6 ± 1.9 7.1 ± 1.3 3.8 a 21.3 a פלורידני זרה

 M2 21.6 ± 5.5 11.1 ± 2.4 3.6 ab 20.2 a הונג לונג זרה

 M1 7.1 ± 1.1 4.1 ± 0.7 3.3 b 18.1 b מאוריציוס עצמית

 M2 16.5 ± 5.4 7.3 ± 2.5 3.3 b 18.9 b מאוריציוס עצמית

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק

 

III . י מהזן מאוריציוס'פרי בליצמניעת נשירה והגדלת 

 

 מבוא

המתרחשת , י מניעת הנשירה הגדולה של החנטים"להעשות גם ע שיפור פוריות המאוריציוס יכול

בעבר נמצא ששימוש . שבזרע" פריצת העובר"במהלך , שבועות לאחר שיא הפריחה הנקבית 2-כ

 7102-ב. ובמקביל גם להגדיל את הפרי, באוקסינים סינתטיים שונים מסוגל להפחית את הנשירה
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שניתן כשישה שבועות , מ"ח 51י טיפול במקסים "הצלחנו להפחית באופן דרמטי את הנשירה ע

 (.במשקל' גר 7)מ "מ 07לאחר הפריחה הנקבית על חנטים בקוטר 

 

 7102-ב מטרת הניסוי

למניעת נשירה , בעיקר מקבוצת האוקסינים, בחינת חומרים חדשיםחזרה על הטיפול המצטיין ו

שהראה לאחרונה מתאם מעניין בינו , יברלין'נבדק לראשונה גם הג .ולהגדלת פרי בזן מאוריציוס

 .לבין הישרדות חנטי תפוח

 

 חומרים ושיטות

 .'מ 5x4של  במרווחיםה הנטועבוגרת על חלקת מאוריציוס  הניסוי נערך במטע לביא

 :תנויהטיפולים שנ

 ביקורת מסחרית( = מים' ל 4011טבליות 5) TPA-3,5,6מ "ח 51מקסים  .0

 (מ"ח 71) NAA(+ מ"ח 02) D-2,4=  1.7%אמיגו  .7

 (מ"ח 1/) NAA(+ מ"ח 37) D-2,4=  %/.1אמיגו  .3

 (מ"ח 21) NAA(+ מ"ח 8/) D-2,4=  1.2%אמיגו  ./

 GA3מ "ח 51יברלין 'ג .5

 GA3מ "ח 011 יברלין'ג .2

 ביקורת ללא טיפול .2

בעזרת מרסס הטיפולים ניתנו . 1.175%בריכוז  X 011לכל התכשירים הוספנו משטח טריטון 

עץ אחד לחזרה , חזרות 2, עץ ובמבנה ניסוי של בלוקים באקראי4ליטר 5רובים בנפח תרסיס של 

מ "מ 07)' גר 7חנטים במשקל על  5424022-כל הטיפולים ניתנו ב(. 05+02שורות ', חלקה ג, לביא)

 (. קוטר

– מדדים שנבדקו 

רישום מספר החנטים , עצים לטיפול X 8תפרחות לעץ  5י סימון "בכל טיפול חושב ע אחוז הנשירה

וספירה חוזרת ( כשבוע לפני גל הנשירה המשוער)יום אחד לפני הריסוס  –באותו היום לתפרחת 

 .(0842402) לאחר גל הנשירה הגדול של החנטים

 .יולי בסוףנרשם במהלך הקטיף שהיה  היבול לעץ

 .פירות מכל עץ 51י דגימה אקראית של "חושב ע משקל הפרי הממוצע

 

 תוצאות

פ הצליח להפחית באופן דרמטי את "מ ח"ח 51כי מקסים בו נמצא , (7102)בניגוד לניסוי הראשון 

לחזור על  7102-לא הצלחנו ב, תי ומובהקכך להגדיל את היבול באופן משמעו" ועי, נשירת החנטים

האם זה נובע מרצף של טמפרטורות גבוהות . הסיבה לכך אינה ברורה. (01טבלה ) תוצאה יפה זו

ימים  5ששררו כשבוע לפני מועד הריסוס וכן מיום לאחר הריסוס ולמשך ( 38-40C)מאוד 

האם תנאים אלו מאוד רחוקים מהאופטימום לריסוס בחומרי צמיחה ובעיקר ? רצופים

 ?אוקסינים
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כאלו שאף  אלא ישנם, שירהננראה שלא רק שאף אחד מהטיפולים לא הצליח להפחית את ה

יש לציין שהנשירה (. 1.2%+  %/.1)מיגו בריכוזים הגבוהים ובמיוחד שני טיפולי הא, הגבירו אותה

חזקה מאוד ועמדה על  7102-היתה ב, י נוספים'כמו גם במטעי ליצ, בכל המטע המסחרי של לביא

 . מהחנטים שהיו על העץ לפני גל הנשירה 51%-כ

כל ו כלומר לא היתה לחומרים השונים שנבדק, מרישום היבולים לעץ עולה שוב תמונה דומה

התקבל גם  - 1.2%אמיגו  –ה ביותר קטיפול שהביא לנשירה החזב, עם זאת. השפעה על היבולים

 . היבול הנמוך ביותר

כמו כן לא . לא מהטיפולים השונים ולא מעומסי היבול השונים –משקל הפרי לא הושפע כלל 

ובטיפול אמיגו ( עץ4ג"ק 32)כך למשל בטיפול הביקורת . נמצא קשר בין גובה היבול למשקל הפרי

יש לציין שזהו הדבר היחיד שדומה בניסוי זה לניסוי . התקבל גודל פרי דומה( עץ4ג"ק /7) 1.2%

 . עץ אין השפעה שלילית על גודל הפרי4ג"ק 5/-גם בשנה שעברה ראינו שעד כ. 7102

 

 

 .7102לביא , י מהזן מאוריציוס'יבול לעץ וגודל הפרי בליצ, אחוז הנשירה. 01טבלה 

 ('גר)משקל פרי  (עץ/ג"ק)יבול  )%(נשירה  טיפול

 ab 27 ab 22.1 a 43.0 1.7%אמיגו 

 ab 34 ab 22.0 a 57.2 %/.1אמיגו 

 a 24 b 21.7 a 65.6 1.2%אמיגו 

GA 51 41.6 מ"ח ab 30 ab 21.3 a 

GA 011 35.6 מ"ח ab 29 ab 21.3 a 

 ab 32 ab 22.0 a 43.9 מ"ח 51מקסים 

 b 36 a 21.6 a 24.8 ביקורת

 .P<0.05. תוצאות באותו הטור המלוות באותיות שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק
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 המסקנות המדעיות וההשלכות על יישום המחקר

י בכלל 'את שלבי ההאבקה וההפריה בליצ ניתן לשפר מאודמעלה כי  השנייהסיכום שנת הניסוי 

 .י כך להעלות את היבולים"וע, ובזן מאוריציוס בפרט

למרות . י נמצא להפתעתנו כגורם מגביל יבול'בליצשלב ההאבקה  – ההאבקה שיעורי .0

מצאנו כי הן אוספות אך ורק צוף , י לדבורי דבש'האטרקטיביות הבלתי רגילה של עצי הליצ

מת ולע. ולכן פוטנציאל ההאבקה שלהן נמוך, צלקות הפרח הנקביתוך הימנעות ממגע עם 

אך בעיקר אוספות אבקה ולאן כשמבקרות , אמנם מעט צוףאוספות דבורי הבומבוס , זאת

העובדה ששיפרנו באופן כה . בפרחי נקבה מעבירות כמות אבקה גדולה מאוד לצלקות

ושהשפעתן של , י בומבוסלאחר תוספת דבור משמעותי ומובהק את שיעורי החנטה והיבול

 ( ורביד בית רימון) מהכוורותדבורי הבומבוס הלכה ופחתה ככל שהשורות היו מרוחקות יותר 

והן על הפוטנציאל לשיפור בעזרת תוספת , שכנראה בחסר, מלמדת הן על חשיבות ההאבקה

וננסה ללמוד את , הקרובות נמשיך לבחון את נושא דבורי הבומבוס בשנים. דבורי בומבוס

. השפעתן האפשרית על דבורי הדבש וכדומה, אופן הצבתן, הצפיפות האופטימלית לדונם

 .בנוסף נרחיב את התצפיות למטעים נוספים ובאזורים נוספים שלא נבדקו כמו בגליל המערבי

משפרת מאוד את  בפרטמאוריציוס ו בכללי 'ליצשל  נמצא כי האבקה זרה – שיעורי ההפריה .7

י יכול ליצור פרי לאחר האבקה 'למרות שהליצ, החנטה והיבול בהשוואה להאבקה עצמית

אלא , הגדלת היבולים נבעה לא רק מהעלאת שיעורי החנטה וההישרדות של החנטים. עצמית

נמשיך לבחון . גם מהשפעתה הישירה של ההאבקה הזרה על גודל הזרע ובעיקר גודל הפרי

האבקה טבעית במרחקים שונים מהמפרה והן  י"הן ע, נושא זה בהרכבים נוספים של זנים

בדיקות גנטיות שערכנו לזיהוי . י האבקה טבעית וגם ידנית"בצירופים אחרים של זנים ע

 חד משמעיתהוכיחו ( טבעית וידנית)ההורה הזכרי של זרעי הפירות בניסויי ההפריה השונים 

תוספת של זרים על  .הן להגדלת הפריוהן להישרדות החנטים , של ההאבקה הזרה את יתרונה

ענפים פורחים מזן אחר שקיים במטע לא שיפרה את היבולים עקב התייבשות מהירה מאוד 

 .לאור זאת לא נמשיך בניסוי הזרים. של האבקנים וגרגירי האבקה שבתוכם

. מ"מ 07בשלב של חנט בקוטר חנטים נשירת הלמדנו על ההיקף הגדול של  –מניעת נשירה  .3

בעזרת האוקסין  7102-לא הצלחנו לחזור על התוצאה החיובית שהתקבלה ב, עם זאת

להפחתת ( ריטיין) AVGכגון מעכב האתילן נמשיך לבחון חומרים נוספים  .הסינתטי מקסים

 .להגדלת פרי ולהעלאת יבול, הנשירה

זן המקדים את נמצא כי נוכחות  –י והשפעתם על ההאבקה וההפריה 'סדרי הפריחה בליצ ./

מסייע מאוד להפריית פרחי , לעומת זן המטרה המרכזי שנמצא במטע, פריחתו בכשבוע

וצאה מכך עולים תוכ, של הזן המקדיםמצטיינת  M2הנקבה של זן המטרה עם אבקת 

, רביד, לביא)את פרחי המאוריציוס בשבוע כך למשל הזן הונג לונג שמקדים . היבולים

המאוריציוס שמקדים , (לביא)י 'צ-מאי-הזן מאוריציוס שמקדים את פריחה הזן נו, (אלמגור

במטע שמשמש כמפרה נובעת לא רק " שני"מכאן שתרומת הזן ה. ועוד( רביד)את התמוז 

 .השלו עם נקבות זן המטר M2אלא גם מחפיפת פריחת , "זר"מנוכחותו כמפרה 
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 שאלות סיכום

  מטרות המחקר לתקופת הדוח

במחקר זה בשני  אנו מתרכזיםכדי לשפר את ביצועי המטע ולהעלות את רווחיות הנוטעים 

של הזנים  ההפריה לימוד פוטנציאל (. 7. שיפור פוריות הזן המרכזי מאוריציוס(. 0 :נושאים

וניסיון לעמוד על תרומתה האפשרית של ההפריה הזרה במאוריציוס בהשוואה  החדשים

 .להאבקה עצמית הקיימת היום במטעים המסחריים בארץ ובעולם

 

 ח"עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו

בנוסף לדבורי הדבש שמוצבות , נמצא שתוספת דבורי בומבוס למטעים: שיפור ההאבקה .0

וככל שהמרחק מהן גדל שיעורי החנטה , מעלה משמעותית את שיעורי החנטה והיבול, במטע

לעומת , י בעיקר אבקה'הממצא כי דבורי בומבוס אוספות מפרחי הליצ. וגובה היבול יורדים

ביר את תרומתן וחשיבותן של דבורי הבומבוס יכול להס, צוף בעיקרדבורי הדבש שאוספות 

 .להאבקה

מעקב מפורט אחר סדרי הפריחה של הזנים השונים בכל מטע העלה כי הזן  :שיפור ההפריה .7

י כך נוצרת חפיפה טובה "וע, הונג לונג מקדים את פריחת הזן מאוריציוס בכשבוע ימים

תופעה דומה נראתה . החנטה שמביא לשיפורמה , שלו עם נקבות המאוריציוס M2יחסית של 

וכן , שנהנה מהפריחה המקדימה של המאוריציוס כמפרה שלו, י המאחר'צ-מאי-גם בזן נו

י האבקה ידנית או "ע)לעומת האבקה עצמית , מזן אחר, ניסיונות לבחינת מפרה זר. הלאה

י כך "וע, את משקל הפרי הבודדהעלו שהאבקה זרה מעלה את שיעורי החנטה ו( טבעית

נראה שהשיפור נבע לא רק ממיפגש . לה יבולים לעומת האבקה עצמית של מאוריציוסמגדי

 . אלא בעיקר מנוכחות של מפרה מזן אחר, M2טוב יותר עם פרחי 

 7102-אך בניגוד ל, י בוגרים גבוה מאוד'נמצא ששיעור הנשירה של חנטי ליצ :מניעת נשירה .3

 .י האוקסין הסינתטי מקסים"לא הצלחנו להפחיתה ע

 

 המסקנות המדעיות וההשלכות על יישום המחקר

י בכלל 'סיכום שנת הניסוי השנייה מעלה כי ניתן לשפר מאוד את שלבי ההאבקה וההפריה בליצ

 .י כך להעלות את היבולים"וע, ובזן מאוריציוס בפרט

למרות . י נמצא להפתעתנו כגורם מגביל יבול'שלב ההאבקה בליצ – ההאבקה שיעורי .0

מצאנו כי הן אוספות אך ורק , י לדבורי דבש'האטרקטיביות הבלתי רגילה של עצי הליצ

. ולכן פוטנציאל ההאבקה שלהן נמוך, צוף תוך הימנעות ממגע עם צלקות הפרח הנקבי

בעיקר אוספות אבקה ולאן אך , דבורי הבומבוס אוספות אמנם מעט צוף, לעומת זאת

העובדה ששיפרנו . כשמבקרות בפרחי נקבה מעבירות כמות אבקה גדולה מאוד לצלקות

, באופן כה משמעותי ומובהק את שיעורי החנטה והיבול לאחר תוספת דבורי בומבוס

ושהשפעתן של דבורי הבומבוס הלכה ופחתה ככל שהשורות היו מרוחקות יותר 

והן על , שכנראה בחסר, מלמדת הן על חשיבות ההאבקה(  ידבית רימון ורב) מהכוורות

בשנים הקרובות נמשיך לבחון את . הפוטנציאל לשיפור בעזרת תוספת דבורי בומבוס

, אופן הצבתן, וננסה ללמוד את הצפיפות האופטימלית לדונם, נושא דבורי הבומבוס
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למטעים נוספים  בנוסף נרחיב את התצפיות. השפעתן האפשרית על דבורי הדבש וכדומה

 .ובאזורים נוספים שלא נבדקו כמו בגליל המערבי

י בכלל ומאוריציוס בפרט משפרת מאוד 'נמצא כי האבקה זרה של ליצ – שיעורי ההפריה .7

י יכול ליצור פרי לאחר 'למרות שהליצ, את החנטה והיבול בהשוואה להאבקה עצמית

י החנטה וההישרדות של הגדלת היבולים נבעה לא רק מהעלאת שיעור. האבקה עצמית

אלא גם מהשפעתה הישירה של ההאבקה הזרה על גודל הזרע ובעיקר גודל , החנטים

י האבקה טבעית במרחקים "הן ע, נמשיך לבחון נושא זה בהרכבים נוספים של זנים. הפרי

בדיקות . י האבקה טבעית וגם ידנית"שונים מהמפרה והן בצירופים אחרים של זנים ע

טבעית )לזיהוי ההורה הזכרי של זרעי הפירות בניסויי ההפריה השונים גנטיות שערכנו 

הן להישרדות החנטים והן , הוכיחו חד משמעית את יתרונה של ההאבקה הזרה( וידנית

תוספת של זרים על ענפים פורחים מזן אחר שקיים במטע לא שיפרה את . להגדלת הפרי

לאור זאת . רגירי האבקה שבתוכםהיבולים עקב התייבשות מהירה מאוד של האבקנים וג

 .לא נמשיך בניסוי הזרים

 07למדנו על ההיקף הגדול של נשירת החנטים בשלב של חנט בקוטר  –מניעת נשירה  .3

בעזרת  7102-לא הצלחנו לחזור על התוצאה החיובית שהתקבלה ב, עם זאת. מ"מ

 AVGן נמשיך לבחון חומרים נוספים כגון מעכב האתיל. האוקסין הסינתטי מקסים

 .להגדלת פרי ולהעלאת יבול, להפחתת הנשירה( ריטיין)

נמצא כי נוכחות זן המקדים  –י והשפעתם על ההאבקה וההפריה 'סדרי הפריחה בליצ ./

מסייע מאוד להפריית , לעומת זן המטרה המרכזי שנמצא במטע, את פריחתו בכשבוע

כתוצאה מכך ו, מצטיינת של הזן המקדים M2פרחי הנקבה של זן המטרה עם אבקת 

, לביא)כך למשל הזן הונג לונג שמקדים את פרחי המאוריציוס בשבוע . עולים היבולים

המאוריציוס , (לביא)י 'צ-מאי-הזן מאוריציוס שמקדים את פריחה הזן נו, (אלמגור, רביד

במטע שמשמש כמפרה " שני"מכאן שתרומת הזן ה. ועוד( רביד)שמקדים את התמוז 

שלו עם נקבות זן  M2אלא גם מחפיפת פריחת , "זר"כמפרה נובעת לא רק מנוכחותו 

 .המטרה

 הבעיות שנותרו לפיתרון

 .לאתר את הטכניקה הטובה ביותר לזיהוי גנטי של ההורה הזכרי של צאצאי הפירות .0

כדי לאתר את הזן המפרה המצטיין , בעיקר של האבקות טבעיות וידניות, להמשיך בניסויים .7

 .לכל זן מטרה

 ח"בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו האם הוחל כבר

י של משרד 'וכן בקורס גידול מנגו וליצ, (באלמגור) 7102פברואר בי 'למגדלי הליצ ותהרצא וניתנ

 7102מאמרים בעלון הנוטע בנובמבר  7פורסמו  .(בקיבוץ לביא) 7102החקלאות בנובמבר 

 (.י'מפרים בליצ) 7102ובדצמבר ( י דבורי בומבוס"האבקה ע)

 ח"דופרסום ה

 ניתן לפרסמו ללא הגבלה


