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 2018ח "דו

 שה"מ – יעל גרינבלט

ניסוי בברעם, בו בחנו את השפעת טיפולי הרגליס על הצימוח והשפעתו על צבע הפרי, של לאחר שנתיים 

 ,המטע עבר הצרה בגיזום ידני הניסוי השנה בוצע ביראון במטע מכוסה ברשת.השנה עברנו לחלקה אחרת. 

נקטפו רגאליס, וגיזום. בקטיף הטיפולי . על רקע זה נבחנו להתאים את המטע לעבודה עם במות קטיףעל מנת 

עצים מהטיפול המשקי. בגלל התראות ברד לא הוסרה הרשת עד לקטיף  3ובנוסף נקטפו  ,עצים בכל טיפול 3

מאחר ובדקנו את השפעת הטיפולים  ,טיפול ירוק לקראת קטיף נעשה רק בעצי הביקורת ,בכל החלקה. בנוסף

 על הצבע. נעשה גיזום קיצי בצמרות כל הטיפולים.

 

 :הטיפולים

  (30/4ס"מ צימוח  ) 5ב   0.3%רגאליס 

  (30/4ס"מ צימוח  ) 5ב   0.4%רגאליס 

  (22.5ו  30.4) 0.15%+  0.15%כפול: רגאליס 

   20/5)השארת זיז( קיטום מוקדם 

 20/6 ,20/5 קיטום כפול 

   )תלישה מאוחרת )מריטת הענפונים שצמחו 

 ביקורת 

 

 :תוצאות

 .(1פירות לעץ )טבלה  400 -שנבעו מכ ,ק"ג לעץ 60לא היה הבדל ביבול לעץ בכל הטיפולים. היבול היה מעל 

, בדירוג פינק המגדירה פרי צבעוני 4בראשית, דרגות הצבע נעות בין דרגה  ר"הפרי עבר מיון במערך מיון בביא

אחוז בטיפול הביקורת נמצא כי ( 1)טבלה מתוצאות המיון המדגמי שמייצגת פרי לא צבעוני.  1ליידי, ועד דרגה 

 ,ת. יחד עם זא23%ועמד על  ,היה הגבוה ביותר. אחוז זה היה גבוה ביחס לטיפולים אחרים 4הפרי בצבע 

 בטיפול המשקי.  4אחוז זה לא נבדל מאחוז הפירות בצבע 

 וגם טיפולי הרגליס לא שיפרו את צבע הפרי.  השוניםגם טיפולי הגיזום 

 מעט יותרהשיעור ביקורת בטיפול ה בהשפעת הכיסוי ברשת. - אחוז הפרי הנגוע ממכות שמש היה נמוך ביותר

 גבוה.

בהם עיקר ,למעט טיפול התלישה המאוחר והקיטום המוקדם  ,םהתפלגות הגדלים הייתה דומה בכל הטיפולי

בטיפולים האחרים. הבדל זה בגדלים לא נבע ממספר הפירות הממוצע לעץ  70 לעומת ,75הפירות היו בגודל 

 (.5)איור 

 

 

 

 בפינק לידי יראון. ממוצעים ושונות חושבו משלושה עצים שנקטפו בכל טיפול.השוואה בין טיפולים  :1טבלה 



יבול לעץ  טיפול

 )ק"ג(

מספר 

 פירות

אחוז מכות  4צבע  3צבע  2צבע  1צבע 

 שמש

 A 77.3 A 475 C 35 A 22 A 20 A 23 A 2.1 ביקורת

 A 79.5 A 461 AB 66 ABC 14 BC 10 B 10 B 0.7 ם מוקדםקיטו

 A 62.1 A 364 AB 67 ABC 14 BC 11 B 8 AB 0.8 כפול קיטום

 A 78.6 A 455 AB 76 ABC 14 BC 7 B 4 B 0.5 0.3%ריגאליס 

 A 56.3 A 339 A 82 C 9 C 5 B 3 B 0.1 0.4%ריגאליס 

 0.15%ריגאליס כפול: 

 +0.15% 

A 75.2 A 436 AB 63 ABC 15 ABC 13 B 9 
B 0.8 

 A 70.8 A 422 AB 70 ABC 14 BC 9 B 7 B 0.6 תלישה מאוחר

 

 

 : התפלגות גדלים בטיפולים השונים בפינק לידי ביראון.1איור 

 

 כוםיס

. עד הקטיף ,כנראה בהשפעת הרשת שהושארה כל העונה ,היה נמוך 4ביראון אחוז הפרי בצבע  בפינק לידי

. 23%ועמד על  ,היה בטיפול הביקורת בגיזום השדרה ,במובהק ,הגבוה ביותר 4צבע אחוז הפרי ברמת 

ומטה. אחוז מכות השמש היה  10% עמד על 4שיעור צבע  ,בהם נגזמו העצים לשדרה ,טיפולים האחריםב

 . ביראון1% -מפחות ואילו בטיפולים האחרים  2.1%בטיפול הביקורת אחוז מכות השמש היה   - קטן גם הוא

ונראה כי הייתה לכך השפעה משמעותית על הצבע. טיפול הביקורת  ,לא הסירו את הרשת בגלל החשש מברד

 וכנראה שטיפול זה השפיע על הצבע.  ,עבר גיזום ירוק בסמוך לקטיף
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0.3%ריגאליס  0.4%ריגאליס  0.15%+ 0.15%: ריגאליס כפול

תלישה מאוחר


