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 2016דו"ח קק"ל שנתי 
 סובטרופייםתחום 

 מנגו

 1תכנית מס' 
 מניעת סירוגיות בזן קיט. :תכניתשם ה
 : עמי קינן, אדולפו לויןאחראיהחוקר השם 

כן רווחיותו גדולה. הוא זן אפיל ונקטף -קיט הינו זן מרכזי וחשוב בענף. יבוליו גבוהים ועל הזןרקע ותאור הבעיה:
במועד מאוחר. לכן יש קושי רב בהתפתחות ווגטטיבית לאחר הקטיף, אשר משפיעה על היבול בשנה שלאחר מכן. 

ין עשוי לגרום לאיזון טוב הגורמים לכך הם תאריך הקטיף, היבול הנקטף וזמן צימוח לאחר קטיף. ריסוס בג'יברל
 טון לשנה. 5-6יותר בפריחה באופן שיאפשר יבול יציב סביב 

התבצע בזן קיט בקיבוץ  2014ביצענו ניסוי ראשון, בקיבוץ עין גב. הניסוי ב 2013-ב:מהלך המחקר ושיטות העבודה
 כנרת. 

ניסוי של בלוקים באקראי. כל חזרה עצים לדונם(. הניסוי יבוצע בחמש חזרות במבנה  66.6) 6X2.5החלקה נטועה 
 מורכבת חמישה עצים בחזרה והמדידות יעשו על שלושת העצים הפנימיים בשורה המרכזית.

 .Offארוך ע"י הקטנה מובהקת של ירידת היבול בשנת  -שיפור הפוריות לטווח הבינונימטרות המחקר

 הניסוי מתקיים בחלקת "קיט" בקיבוץ כינרת. 

 :טיפולים

 בג'יברלין מסוג ברלקס. יעשה ריסוס

 30/10ח"מ תכשיר במועד  100: 1

 15/11ח"מ במועד  100: 2

 30/11ח"מ במועד  100: 3

 15/12ח"מ תכשיר במועד  100: 4

 30/12ח"מ במועד  100: 5

 15/1/16ח"מ במועד  100: 6

 30/1ח"מ בתאריך  100: 7

 15/2ח"מ בתאריך  100: 8

 28/2ח"מ בתאריך  100: 9

 ללא ריסוס כלל.: ביקורת 10

 בדיקות

 )עוצמת פריחה )מספר תפרחות 

 יבול 

 התפלגות גדלים 

 .מספר פירות לעץ 
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 תוצאות ביניים:

 ח"מ ג'יברלין 100( החלטנו לרסס 2015בהתבסס על תוצאות שהוצגו בקונגרס המנגו הבינלאומי האחרון )אוקטובר 
כל שבועיים מתחילת נובמבר עד מחצית פברואר )סיום הפריחה(. מהלך הניסוי זהה לפורמט הקודם. בשנת הניסוי 

( אף אחד מהטיפולים הראו תגובה ברורה בהפחתת הפריחה באביב )המטרה העיקרית של 2016הנוכחית )
 הריסוסים(. 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
 למסקנות. בשלב זה של העונה לא ניתן להגיע

 2תכנית מספר 
 מנגו זני של ובירור השבחה שם התכנית:

 (וולקני מכון)כהן  יובל י:אחראחוקר השם ה
 (וולקני מכון) סעדה ודוד קינן )מו"פ צפון( עמי נוי, מיקי, דור ראובן חוקרים נוספים:

. ועמק בית שאן כנרותמהם מרוכזים באזור בקעת  90%-דונם מנגו, כ 20,000-כבישראל נטועים : הצגת הבעיה
צפי הוא לעלייה בייצור בעתיד. הגדלת הייצוא היא תנאי הו .טון לשנה 40,000הייצור השנתי מסתכם בסביבות 

בשווקי העולם קיימת דרישה לפרי איכותי וטוב יותר בישראל ו הכרחי לשמירת הענף כגידול כלכלי ורווחי.
 רון לחקלאי הישראלי. זנים חדשים איכותיים שיפותחו יאפשרו יתמהקיים. 

 . ואיכותיים המותאמים לשוקי היצוא זני מנגו חדשים : פיתוח שלמטרת המחקר

תוכנית העבודה כוללת הכנת זריעים, איתור המצטיינים שביניהם ובחינתם כזנים פוטנציאלים על : שיטות העבודה
-חציובחינת ביצועיהם בתנאים ם בודדיפי קריטריונים מוגדרים, הרכבת הזריעים המצטיינים על עצים בוגרים 

 העבודה מתחלקת בין חלקות במכון וולקני וחלקות במו"פ צפון. מסחריים. 

 שלבי העבודה השונים מתבצעים במקביל שנה אחרי שנה.

 2,300-. כ2010-2013זריעים שנטעו בשנים  3,400-: במסגרת מו"פ צפון נבחנים כסריקת זריעים מעניינים .1
יבה. חלקות אלו נסרקות מדי שבוע לאורך כל תקופת הבשלת הפירות )סוף יוני עד מהם בעלי פוטנציאל לנ

אוקטובר( לזיהוי קווים בעלי פוטנציאל )גודל מתאים, צבע וצורה נאה(. התכונות של פירות מעניינים נבחנים 
בים במעבדת הפירות בצמח. קווים מעניינים שמזוהים במהלך הסריקה )בבקעת כנרות או בבית דגן( מורכ

 לבחינה מעמיקה יותר בחלקות המורכבים בבית דגן ובבקעת כנרות.

( נעקרו במהלך השנה, כדי לפנות 2007-9: חלקות זריעים שבחינתן הסתיימה )זריעים מנטיעות נטיעות חדשות .2
 .2016מקום לנטיעה חדשה. אנו נערכים לנטיעה חדשה באביב 

בעצים המורכבים יבחנו מספר פעמים בעונה לאיכות פירות הקווים  בחינה של עצים מעניינים ומורכבים: .3
 הפרי וחיי מדף שלו. תינתן הערכה של פוטנציאל היבול של העץ.

קווים מעניינים  10-15-עצים מכ 10-15-: בחלקה חצי מסחרית שהוקמה הורכבו כחלקה חצי מסחרית .4
בסיור למגדלים. תעשה בחינה  צפוי היבול המשמעותי הראשון. הקווים מובילים הוצגו 2015ומצטיינים. בשנת 

חצי מסחרית של העצים בחלקה שתכלול מעקב אחר התפתחות העצים בחלקה ואחר היבול )משקל  לעץ, 
 מספר פירות, מועדי קטיף, ואיכויות(. 

: כפרויקט עסקי, ימשכו המאמצים למסחור של הזנים בעולם תוך הגנה על האינטרסים של רישום ומסחור .5
 סף התחלנו בתהליכי רישום של שני זני מנגו נוספים תוצרי פרויקט ההשבחה הישראלי. בנו החקלאי הישראלי.

 
 אין מה לדווח. -התכנית מתבצעת כשיגרה. בשלב זה
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 3תכנית מספר             

 Coccus mangiferaeבחינת יעילות תכשירים כנגד כנימת המגן הרכה של המנגו )כנימת המנגו( : שם התכנית

/Milviscutulus mangiferae (Green) .במטע המנגו והשפעתם על נוכחות האוייבים הטבעיים 

  ארד ודר' רקפת שרון-: כרמית סופריהאחראחוקר שם ה

 : רקע קצר, תיאור הבעיה ומטרות המחקר

בגידול מהווה מזיק מפתח  Coccus mangiferae / Milviscutulus mangiferae (Green)הכנימה הרכה של המנגו 
 המנגו. הכנימה מפרישה טל דבש רב עליו מתפתחת פייחת בכל איברי הצמח )בדים, עלים ופירות(. התכשיר העיקרי

יחד עם תכשירים משימוש  תכשיר זה . בשנים האחרונות הוצא(סופראתיון) Methidathionהיה כנימת המנגו כנגד 
ה ככל בזרחנים אורגנים הוביל נרחבשימוש  הכוללת ספציפיתהדברה לא  .זרחנים אורגניים נוספים המבוססים על

כיום נותר ענף המנגו ללא מושיות. ומיני צרעות טפיליות  בעיקר -להפרת האיזון ולפגיעה באויבים הטבעיים הנראה
מענה יעיל דיו כנגד המזיק. ההדברה נעשית בעיקר ע"י שמן קייצי, אשר אינו נותן מענה במקרים של התפרצות 

במחקרים קודמים נבחנה יעילות ההדברה בתכשירים שונים באביב אך הממצאים הראו כי עות גבוהה. מוקדית ונגי
 הטיפול אינו יעיל כנגד התפרצויות מוקדיות קשות.

השערת המחקר הינה כי יישום של תכשירים סיסטמיים ומג"חים אשר אינם פוגעים באויבים הטבעיים, לאחר 
ות עם היסטוריה של נגיעות קשה, ימנע את ההתפרצויות ע"י הקטנת הקטיף ועם הופעת הלבלוב החדש בחלק

 אוכלוסית המזיק ועידוד אוכלוסית האויבים הטבעיים. 

והשפעתם על  בסתיו ואו באביבכנגד כנימת המנגו בחינת יעילות תכשירי הדברה שונים  מטרות המחקר:
 אוכלוסיית האוייבים הטבעיים.

 2016: מועד התחלה וסיום התכנית

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

הטיפולים: תכשיר ניקוטונואידי בהגמעה )קלאץ'(, מג"חים בריסוס מטע מנגו מהזן קיט. ב גינוסרהניסוי נערך ב
יישום  )טריגון, אפלורד בשילוב עם שמן(, הטיפול המקובל )ריסוס שמן קייצי ביישום כפול( וביקורת )ללא טיפול(.

 .דונם 0.4חזרות בשיטת בלוקים באקראי, כל חזרה היא כ בוצע בארבעל טיפול כ. 2015נעשה בדצמבר החומרים 
. הדגימות נלקחו למעבדה ונבדקו עצים שונים במרכז השורה האמצעית משלושהענפונים  שלושהדגמו נבכל חזרה 

ההטלה תחת בינוקולר. מכל ענפון נבדקו שלושה עלים אקראיים לנוכחות כנימה. כל הדרגות הפנולוגיות ורמת 
נרשמו. רמת ההטפלה נקבעה על פי נוכחות חורי גיחה "טריים" של צרעות טפיליות וכנימות החשודות כמוטפלות. 
בנוסף, פוטנציאל הטפלה נבדק ע"י הדגרה של הכנימות המעבדה. אחת לשבוע נרשמו הצרעות המגיחות וחושב 

ול צרעות שפותח במעבדת חוות המטעים. אחוז ההטפלה. שיטת גידול הצרעות בקופסה היא חלק מפרוטוקול גיד
עצים שונים  ענפונים משלושה 30לקביעת כמות הטורפים במטע נבדקה נוכחות מושיות בכל הדרגות על ידי הפיכת 

 בכל בלוק. מדגם מהמושיות ישלח להגדרה לרמת המין. במרכז השורה האמצעית

יעיל ביותר. טיפולי המג"חים, האפלורד ביחד עם עד לחודש מרץ נראה טיפול השמן הקייצי כ 1: לפי איור תוצאות

וטריגון, הפחיתו את נגיעות הכנימה בצורה קבועה והדרגתית גם כן לעומת הביקורת. בחודש אפריל   EOSשמן 
החלה עליה של האוכלוסיה בכל הטיפולים ובחודש מאי יש שוב ירידה של האוכלוסיה גם בטיפול הביקורת. טיפול 

נוכחות שבוצעה לא נמצא כיעיל עד מרץ אך החל מחודש מאי טיפול זה נראה כיעיל ביותר.  הקלאץ בצורת היישום
נמוכה של כנימות בטיפולים לעומת הביקורת יכולה לנבוע מרמה נמוכה של כנימות בטיפול או מפגיעה של הטיפול. 

הראשונה ואילו בטיפול בטיפולי השמן והמגח, בהם רמת בכנימות נמוכה בתחילת העונה, יתכן ומדובר באפשרות 

בשטח לא נמצא הבדל באחוז ההטפלה .הקלאץ, בו רמת בכנימות גבוהה עד אפריל, יתכן ומדובר באפשרות השניה
(. 2בין הטיפולים אך בהדגרה במעבדה נמצאו יותר צרעות מגיחות בטיפול הביקורת לעומת שאר הטיפולים )איור 

(. הניסוי הופסק 1גבוהה ביותר נמצאה בטיפול הקלאץ )טבלה מבין הטיפולים האחרים כמות הצרעות המגיחות ה
 מגדל ריסס בטעות את חלקות הניסולאחר שה
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: ממוצע כנימות מנגו לענפון תחת טיפולי הדברה שונים וביקורת לאורך השנה. ממוצע הכנימות הצעירות 1איור 
 באדום וממוצע הכנימות הבוגרות בכחול עם שגיאות תקן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. אחוז SE ±: ממוצע כנימות מנגו לענפון תחת טיפולי הדברה שונים וביקורת לאורך השנה )ברים כחולים 2איור 
 הכנימות המוטפלות בטיפולים השונים מתואר בקו ירוק. 

אחוז צרעות טפיליות שנאספו מתוך קופסאות בהן הוכנסו ענפונים להדגרה מטיפולי הדברה שונים : 1טבלה 
 ומביקורת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממשק הדברה
 מנגוהענפוני מכלל אחוז צרעות 

 מהטיפולים השוניםשנאספו 

EOS + 12.5 האפלורד 

 50 ביקורת 

 12.5 טריגון 

 6.25 לבנולה 

 37.5 קלאץ 
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יש לחזור על הניסוי אך ליישם את ההגמעה בטפטפות המגדל ולא במערכת  מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
עצמאית. יש חשיבות גדולה לקביעת תכשיר כידידותי לא רק על פי הנזק לאדם אלא גם על פי רמת הפגיעה 

 באוכלוסיות האויבים הטבעיים.

 
 4תכנית מס' 

 : השפעת ממשק הדישון על יבול מנגושם התכנית

מו"פ צפון; מיקי נוי  –אבנר זילבר, עמוס נאור, מנשה לוי, מוטי פרס, אמיר קינן, ראובן דור  :שם החוקר האחראי
 צמח ניסיונות, שמואל אסולין –שה"מ; עמי קינן  –

בישראל והוא מגודל בעיקר בעמקים הפנימיים ובסובב כינרת. על מנגו הוא גידול ייצוא חשוב : רקע ותיאור הבעיה
מיטביים של פירות יש להגדיר את תצרוכת יסודות המזון והמים על ידי העץ לאורך מנת להגיע ליבול ואיכות 

העונה ואת התנאים המיטביים בבית השורשים שיאפשרו קליטת מים ויסודות מזון על ידי הצמח בקצב הנדרש 
המוסף.  החנקןוסוג  בשלבי הגידול השונים. מידע זה אינו קיים ולכן אנו מציעים להתמקד תחילה בהשפעת כמות

בשלב ראשון של המחקר אנו מציעים לבצע ניסוי ליזימטרים במשך ארבע שנים בו תיבחן ההשפעה של ממשק 
 ההשקיה והדישון בחנקן על היבול ובשלב השני מוצע לבחון את התובנות בניסוי שדה.

 .2020, סיום משוער: דצמבר 2014: מאי מועד התחלת התכנית

המים היומית והתקופתית של עצי מנגו מניבים; )ב( השפעת הדישון החנקני  : )א( קביעת תצרוכתמטרות המחקר
על היבול ועל תופעת הסירוגיות; )ב( השפעת הגומלין בין חנקן ליסודות מזון אחרים כגון ברזל וזרחן על יבול 

 וח כלים לבקרה של מצב החנקן בצמח )בדיקות עלים(.ת)ג( פי –ואיכות הפירות; ו 

ה שונים על יב א': ניסוי ליזימטרים בצמח, עמק הירדן, בו תיבחן ההשפעה של ממשקי הדשי:  שלתכנית המחקר
החנקן וסוג ההשפעה של כמות  נבחנתליטר עם טוף. בניסוי  1000בתוך כלים בנפח של  הגדליםעצי מנגו מזן קיט 

(. בנוסף סוג החנקןטיפולים של  3טיפולים של כמות חנקן +  3טיפולים ) חמישה. סה"כ: ף למי ההשקיההמוס
גם עצי מנגו בתוך כלים שמולאו בקרקע מקומית ומוצבים על  מגודליםליטר עם טוף  1000לכלים בנפח של 

 4עצים מהזן קיט ומהזן קנט  ) נבחניםמאזניים עם מערכות אוטומטיות לאיסוף ומדידה של כמות הנקז. בניסוי י
מ"ק כ"א(. שלב ב' )מהשנה הרביעית(: בחינת התובנות שהושגו בניסוי  5בנפח של  מכלים 8חזרות מכל זן, סה"כ 

 ליזימטרים בניסוי שדה.

הפירות הוסרו מכל העצים על מנת להבטיח  ומתנהל כיאות. 2014המחקר החל באביב  תוצאות ביניים והמלצות: 
טוף. ריכוזי הזרחן והאשלגן בכל החלו טיפולי הדישון בכלים עם   2016צימוח ווגטטיבי נאות. בחודש מאי 

 (.3%מ"ג לליטר מים בהתאמה(. לכל הטיפולים מוסף כילט עם יסודות קורט ) 40 –ו  10הטיפולים הם זהים )

 הטיפולים שנבחנים הם:

 מ"ג לליטר(. 1-2ללא חנקן מוסף )מי ההשקיה מכילים  – 1טיפול 

 ( לליטר מי השקיה.1:1מ"ג חנקן מוסף )יחס אמון חנקה של  10 – 2טיפול 

 ( לליטר מי השקיה.1:1מ"ג חנקן מוסף )יחס אמון חנקה של  20 – 3טיפול 

 ( לליטר מי השקיה.1:0מ"ג חנקן מוסף )יחס אמון חנקה של  10 – 4טיפול 

 ( לליטר מי השקיה.0:1מ"ג חנקן מוסף )יחס אמון חנקה של  10 – 5טיפול 
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 5תכנית מס' 

 שנה שלישית(.  203-1013)תכנית מדען  2016מנגו 'קנט': הפחתת נשירת חנטים  שם התכנית:
 יריחימוביץאדולפו לוין, יובל כהן , ורד  :החוקר האחראישם 

 ניסוי במטע רמת מגשימים 

נשירת פרי הינה אחד הגורמים המשפיעים על כמות היבול. במנגו מתרחשים תהליכי נשירה  רקע ותאור הבעיה:
המתרחשת בשלבים מוקדמים לאחר ההפריה, הינה  במהלך כל תקופת התפתחות הפרי, אולם נשירת חנטים יתרה,

מכלל הפירות החונטים נושרים, לכן,  90%גורם מרכזי המשפיע על הקטנת כמות היבול. אומדנים במנגו מורים כי 
 צמצום נשירת חנטים באחוזים בודדים בלבד, עשוי להשפיע באופן משמעותי על כמות היבול. 

. ברקמה זו, עולה פעילות אנזימי פירוק )ר"נ(עוקץ לחנט רקמת ניתוק במהלך תהליך נשירת חנטים נוצרת בין ה
דופן התא, הגורמים לריכוך למלת הביניים, להפרדת תאים ולהתנתקות החנט. תהליך הניתוק מבוקר ע"י 

 הורמונים שונים, הפועלים לעיתים באופן אנטגונסטי.  

 :מועד התחלת התכנית ומועד סיום
 .2016, סיום 2014התחלה 

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה
עצי 'קנט' אחידים מבחינת גודל, עלווה ועוצמת פריחה )עצים שככל הנראה יניבו  40בפריחה ייבחרו : מבנה הניסוי

עצים אחידים מבחינת גודל ועלווה, אולם בעלי עוצמת פריחה נמוכה )עצים  16יבול גבוה(. בנוסף ייבחרו עוד 
 שכנראה יניבו יבול נמוך(. 

חזרות )=עצים(. הריסוס במרסס  8-טיפולים )ראה להלן(, כל טיפול ב 7הניסוי בלוקים באקראי. ייתבצעו  מבנה

 X-100לכל הטיפולים להוסיף משטח טריטון ל'/עץ, עם דגש על ריסוס התפרחות עד נגירה בלבד.  3-רובים כ
0.025%. 

 , טריטון מ'עמיר'  052-3893742' 'תרסיס' אמנון הדר , טריפטופן מחב  50 (D 2.4)הדרנול: חומרים

 .    08.05שב'   6.    שיא פריחה +24.04שב'   4שיא פריחה +       27.03שיא פריחה 

 
 טיפול מועד ריסוס/ים

טריפטופאן  100
 )ח"מ(

 1 6ש.פ.+-ו 4שני ריסוסים ש.פ.+

טריפטופאן  200
 )ח"מ(

 2 6ש.פ.+-ו 4שני ריסוסים ש.פ.+

הדרנול )ח"מ(  25

CITRUS FIX 
 3 6ש.פ.+-ו 4שני ריסוסים ש.פ.+

 הדרנול )ח"מ( 50

CITRUS FIX 
 4 8ש.פ.+-ו 6שני ריסוסים ש.פ.+

 5 ביקורת עצים עם יבול גבוה  -

טריפטופאן  100
 )ח"מ(

 6 6ש.פ.+-ו 4שני ריסוסים ריסוסים ש.פ.+

 7 ביקורת עצים עם יבול גבוה -
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 את התרחיף בבקבוק הסטוק, כדי שהחומר יהיה בריכוז הרצוי.הכנת החומר: לערבב טוב 

 

 הבדיקות שתתבצענה תהיינה:

תפרחות טרמינליות. כל סרט מקבל מספר סידורי רץ   10( יש לסמן בכל עץ 4לפני מועד הריסוס הראשון )ש.פ.+ .1
רמינליות לטיפול תפרחות  ט 80.  יש  לתעד מספר חנטים אמתיים  בכל אחד מהענפים המסומנים.  סה"כ 1-10

 עצים( 4-,  אופציונלי לסמן תפרחות רק ב7-ו 6) לגבי טיפולים 

(  טיפול ראשון זמן אפס לפנישבועות ) 4ייקבעו  מספר חנטים לתפרחת בכל העצים במועדים הבאים: ש.פ.+ .2
 שבועות וסמוך לקטיף. 10, ש.פ + 8שבועות )לפני טיפול שני( , ש.פ.+  6שבועות, ש.פ.+ 5ש.פ.+

עצים  3, מספר פירות )חישוב גודל פרי ממוצע(.   ב יבול כללי לעץתקופת קטיף מסחרי.  מדדים לבדיקה:  –ף קטי
 פרקציות בכל יבול כללי. 2לטיפול לשקול כל פרי בנפרד  לקבלת התפלגות גודל פרי.  אם אפשר להפריד  

 תוצאות ביניים:
 כל הטיפולים בוצעו בזמן ולפי התכנון.

 מתן הטיפולים, נבדק מספר החנטים בתחילת כל שבוע ולאחר מכן מדי שבועיים., לאחר 2016-ב

הוא גבוה באופן מובהק משאר הטיפולים.  4-ו 3התוצאות שהתקבלו עד עתה מראות שמספר החנטים בטיפולים 

תקינות )פירות לא פארתנוקארפיים(, בקטיף לא נמצאו הבדלים ,אולם, כאשר השוונו את מספר הפירות ה
 ותיים בין הטיפולים.משמע

 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
 בשלב זה של העונה לא ניתן להגיע למסקנות.
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 6מספר תכנית 

 שיפור הפוריות והסרוגיות לטווח הארוך בזן שלי ע"י מועד הגיזום שם התכנית:
 אדולפו לוין ומיקי נוי: אחראיהחוקר השם 

 
 רקע ותאור הבעיה:

הזן שלי הוא אחד התוצרים המוצלחים מתכנית ההשבחה בישראל. הפרי מאופיין בצבע אדום עז, במוצקות 
ובתקופת קטיף ארוכה יחסית. כמו כן זן זה רצוי בבתי האריזה בישראל עקב התנהגות הפרי בתקופה שלאחר 

 קטיף ובשרשרת השיווק. 

 בסרוגיות גבוהה. , אולם גםONהזן מאופיין בפוטנציאל פוריות גבוה בשנות 

 :מועד התחלת התכנית ומועד סיום
 .2017, סיום 2013התחלה 

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה

 הניסוי התבצע בזן שלי ברמת מגשימים בשתי חלקות צמודות, המאופיינות בסרוגיות גבוהה. 

 (:ONעצים בעלי דרגת פוריות דומה )שנת  15ביצענו ניסוי ראשון, בו בחרנו  2013-ב

חמישה עצים נגזמו ע"י הסרת ענפים מרכזיים )שיפור חדירת האור(, בחמישה עצים נוספים הוסרה כל תפרחת 
שלישית או רביעית ע"י קיטומה מהבסיס )מתחת לנקודת ההתחלה שלה(, ובחמשת העצים האחרונים לא בוצע כל 

 טיפול והם שימשו כביקורת. כל הטיפולים בוצעו בתחילת שלב החנטה.

 יסוימטרת הנ

 ארוך.-הפחתת הסרוגיות בזן שלי ושיפור הפוריות לטווח הבינוני

 היפותזת העבודה

הגיזום ו/או הקיטום של אחוז מסוים מהתפרחות בחנטה בעצים עם פוטנציאל יבול גבוה יעודד את הצימוח 
 הווגטטיבי בעצים אלו וישפר את היבול בעונה העוקבת. 

 טיפולים

 ביקורת .1

 חדירת האור(גיזום ענפים )שיפור  .2

 (20%=  5-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .3

 (25%=  4-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .4

 (33%=  3-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .5

 (50%=  2-דילול או קיטום תפרחות )תפרחת אחת מ .6
 כל הטיפולים יבוצעו בתחילת החנטה.

 מבנה הניסוי

 לטיפול, עץ אחד לחזרה חזרות 10בלוקים באקראי, 

 מדידות וחישובים

 פריחה חוזרת בשנה העוקבת .1

 מספר פירות ומשקל יבול לכל עץ בנפרד .2

 חישוב משקל הפרי הבודד )ממוצע לעץ( והתפלגות הגדלים בכל טיפול .3
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 חישוב הערך הכלכלי של הטיפולים .4
 

 תוצאות ביניים:
 כל הטיפולים בוצעו בזמן ולפי התכנון.

 נעשה גיזום מכני ולא ידני. 2עשו בעצים חדשים. בטיפול מס' הטיפולים נ 2015-ב

 .מהניסוי המקורי הטיפולים נעשו רק בעצים 2016-ב

 לא מצאנו הבדלים מובהקים בין הטיפולים בעוצמת הפריחה או יבול בשתי החלקות. 2016-ב

 
 מסקנות והמלצות להמשך המחקר:

( מהענפים בהם הוסרו התפרחות נוצרו 80%-תוצאות הניסוי לאחר שלוש שנים מראות כי באחוז גבוה )יותר מ  
צימוחים חדשים אשר על שיעור גבוה מהם התפתחו תפרחות חדשות בעונה עוקבת. אחד הממצאים החשובים 

הענף: כאשר התפרחת בניסוי קשור בדרך הסרת התפרחות, שתמיד הוסרו במיקום שמתחת לנקודת החיבור עם 
נחתכה מתחת לחיבור התפתח אחוז גבוה של צימוחים חדשים, ואילו כאשר היא הוסרה ע"י שבירה ידנית בחיבור 
אחוז הצימוחים החדשים היה נמוך. לא מצאנו הבדלים מובהקים בין הטיפולים אחרי שלוש שנים של הניסוי, 

 (.30%ל 20יחסית )בין הרמת סרוגיות בטיפולים בתקופת הניסוי הייתה נמוכה 

 

 8מספר כנית ת
 השריית פריחה מבוקרת לצורך הרחבת עונת השיווק במנגו. שם התכנית: 

 : נבות גלפז, רפי שטרןיאחראהחוקר השם 

ספטמבר. זמן האחסון -בתנאי הארץ, המנגו פורח באביב המוקדם, והפרי נקטף בחודשים יולי רקע ותיאור הבעיה:
קצרים יחסית, כך שמרבית השנה אין פרי טרי לשיווק. בארצות טרופיות, בהן אין עונות וחיי המדף של המנגו 

 מוגדרות ועונה קרה הנחוצה להתמיינות, פותחו פרוטוקולים להפרחה מבוקרת ואחידה של עצי המנגו דרך עיכוב

תמיינות ו/או אשלגן, המעודד את ה בחנקת יותר וריסוס מאוחר הצמאה, או/צימוח ו מווסת באמצעות הצימוח
התפתחות פקע הפריחה. בתכנית זו נבחנת מטריצה של טיפולים להשריית פריחה מבוקרת בתנאי הארץ בזן 'קיט', 
באמצעות קיטום הפריחה האביבית, הצמאת העצים, יישום מרסן צימוח בהגמעה או בריסוס )שלושה ריכוזים(, 

 סתווית וקטיף בחורף המאוחר/אביב מוקדם.  וריסוס בחנקת אשלגן )שלושה ריכוזים(, במטרה לקבל פריחה

   הרחבת עונת שיווק המנגו באמצעות השריית פריחה מבוקרת.:  היעד אותו אמורה התכנית להשיג

, במשק בנאי במדרונות אלמגור.    2008המחקר מתבצע בחלקת 'קיט', נטיעת  תכנית הניסוי ושיטות המחקר:

סמ"ק לעץ(. החלה ההצמאה, והתפרחות הוסרו.  6סן הצימוח בהגמעה )יושם מר 2016. במרץ X 5 3מרווחי נטיעה 
(, ובחצי השני של יולי העצים יחל 8%-, ו4%, 2%באמצע אפריל בוצע יישום מרסן הצמיחה בריסוס )ריכוזים 

( בשלושה יישומים בהפרש שבוע זה מזה, במטרה להשרות אינדוקציה 12%-, ו8%, 4%ריסוס בחנקת אשלגן )
 .2016אוקטובר -וית. הערכת הפריחה הסתווית תעשה בספטמברלפריחה סתו

הניסוי התנהל כמתוכנן, אולם למרות שבמרבית העצים התקבלה עצירה ברמה זו או אחרת של הלבלוב תוצאות:
 לא התקבלה פריחה סתווית, כמצופה, באף אחד מהטיפולים.

 התכנית. לאור חוסר ההצלחה לעורר פריחה סתווית, הוחלט לסיים את מסקנות:
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 9תכנית מספר 

 מניעת נזקי קרה באמצעות רשתות תרמיות והמטרה מעל הנוף.שם התכנית: 

 : נבות גלפזהאחראי החוקרשם 

מקור המנגו באזורים טרופיים, בהם נשמרת טמפ' מינימום מתונה לאורך כל השנה, ולכן  רקע ותיאור הבעיה:
במיוחד לנזקי קרה, המוגדרת כאירוע אקלימי בו יורדת הטמפ' אל מתחת לנקודת הקיפאון של גידול זה רגיש 

אירועי קרה משמעותיים, והחשש  5( התרחשו 2016-2014המים ברקמות הצמח. בשלושת החורפים האחרונים )
יום משמעותי על הוא שעקב שינויי האקלים הגלובליים יתרבו אירועי הקרה באזורנו, נזקי הקרה יגדלו, ויהוו א

רווחיות הענף. תצפיות שנערכו לאחרונה ברשתות תרמיות )בננות( והמטרה מעל הנוף )אבוקדו ומנגו( מרמזות 
לפוטנציאל של אמצעים אלה להגנה מפני קרה, אולם נדרשת בחינה יסודית וארוכת טווח של אמצעים אלה על 

 ה של ממשק השימוש באמצעים השונים.הצימוח, הפריחה, היבול ואיכות הפרי, כמו גם אופטימיזצי

 הגנה על עצי המנגו מפני נזקי קרה, לצורך שיפור היבול ואיכות הפרי. היעד אותו אמורה התכנית להשיג:

דונם של קיבוץ מעגן, הממוקמת  10המחקר נערך בחלקת שלי  בוגרת שגודלה  תכנית הניסוי ושיטות המחקר:
אחוז הצללה פרושה  50שני סוגי אמצעים: רשת תרמית 'אלומינט'  בשטח מועד לקרה. במסגרת הניסוי נבחנים

סוגים שונים של מתזים )פולסטורים( הפרושים מעל הנוף. מתז לכל עץ. המתזים  4-מטר(, ו 4מעל הנוף )גובה 
 מ"צ. 3-מופעלים אוטומטית כשהטמפ' יורדת מתחת ל

 הותקנו האמצעים הבאים בחלקה: 2016בתחילת דצמבר 

 הצללה. 50%ית 'אלומינט' . רשת תרמ1

 דן'.-ליטר/שעה של חברת 'נען 20. מתזים בספיקה של 2

 דן'.-ליטר/שעה של חברת 'נען 35. מתזים בספיקה של 3

 ליטר/שעה של חברת 'נטפים'. 15. מתזים בספיקה של 4

 ליטר/שעה של חברת 'נטפים'. 25. מתזים בספיקה של 5

 . טיפול ביקורת.6

עצים בכל שורה, טיפולי  10זרות בנות שלוש שורות. טיפולי הרשת התרמית כוללים כל טיפול מורכב מחמש ח
 עצים בכל שורה. בכל חזרה נמדדים העצים האמצעיים בשורה האמצעית. 5ההמטרה 

 המדידות והאפיונים הבאים ייעשו: הערכת נזק לאחר אירועי קרה, הערכת פריחה באביב, יבול, גודל ואיכות פרי.

 אין עדייןתוצאות: 
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 01תכנית מספר 

 השבחה וסלקציה של כנות מנגו מרסנות ופוריות בתנאי הארץ.שם התכנית: 
 : נבות גלפזיאחראהחוקר השם 

, אולם במהלך השנים 12-1 -, ו4-9בארץ נעשה בעבר שימוש במגוון כנות, ביניהן סייבר, פאירי,  רקע ותיאור הבעיה:
, בעיקר בזכות עמידות טובה לקרקעות בעלות אחוז גיר גבוה.  שניים 13-1הצטמצם השימוש בכנות בארץ לכנה 

( 1מהאתגרים המרכזים העומדים כיום בפני חוקרי, מדריכי ומגדלי המנגו, בדרך לפריצת דרך ברווחיות הענף, הם: 
כון בכוח אדם , לדוגמא בזמן קטיף ריסון העצים, שטומן בחובו הקטנת עלויות באחזקת המטע, בזכות חס

-וגיזומים, וייעול ההדברה והפחתת השימוש בחומרי ריסוס. ריסון העצים דרוש גם לצורך מעבר לנטיעה צפופה )מ

( העלאת הפוריות ואיכות הפרי, ע"י 2-לדונם(, תהליך שמתרחש בימים אלה בארץ ו 166-עצים לדונם כיום לעד 66
לא פוריים )למשל 'נועה'(, הקטנת הסירוגיות בזנים סירוגיים במיוחד )למשל הפחתה בנשירת החנטים בזנים 

'קיט'(, ושיפור אחוז הפירות בגודל אופטימלי לשיווק )הקטנת הפרי בזנים 'נועה' ו'קיט' והגדלה בזן 'שלי', לדוגמה(.  
ופוריות בעלות עמידות מטרת התכנית היא שיפור בגורמים הנ"ל, באמצעות טיפוח וסלקציה של כנות מנגו מרסנות 

 טובה לרמות גבוהות של מלח במים וגיר בקרקע.

פיתוח וסלקציה של כנות מנגו מננסות ופוריות, והרחבת מגוון כנות המנגו  היעד אותו אמורה התכנית להשיג:
 בארץ. 

 2016, ופוריות, בסתיו כצעד ראשון בפרויקט השבחת כנות מנגו מקומיות, מננסות תכנית הניסוי ושיטות המחקר:
. הנבטים נסרקו מורפולוגית, ע"פ קריטריונים מקובלים, 13-1זרעים שנלקחו ממטעי אם של הכנה  2200הונבטו 

מיניים הושמדו, והצאצא המיני בכל זרע נברר להמשך ריבוי. השתילים -לאיתור צאצאים מיניים. הצאצאים הלא
 .  2018או תחילת  2017ת מבחן בסוף בזן 'שלי', ויינטעו בחלק 2017יורכבו באביב 

, בעזרת מדריכי הגידול, ייערך סקר בקרב המגדלים, לצורך זיהוי עצים מרוסני צימוח בעלי פוריות 2017במהלך 
שתילים לכנה( באמצעות השרשת ייחורים,  10שנתית גבוהה במיוחד. הכנות של העצים הנבחרים תרובינה )-רב

 הערכת ביצועים. יורכבו בזן שלי, ויינטעו לצורך

 עדיין אין.תוצאות: 
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 זית

 1תכנית מספר 

אפיון מקיף של רקמת הניתוק בעלה ופרי הזית ושל תהליך הנשירה של עלים ופירות, לשם פיתוח : שם המחקר
 טכנולוגיה למסיק מכני של זיתי מאכל.

 ארי, אדולפו לוין-גיורא בן: יאחראיהחוקר השם 

 

 רקע ותאור הבעיה:

מהפדיון.  60% -בענף הזית לכיבושין, שעלותה ללא מיכון מגיעה לכ אחת הפעולות היקרות מהווה את זיתים מסיק
בעשור האחרון גידול זיתי השמן האינטנסיבי הותאם לשימוש נרחב וכמעט מוחלט של מנערי גזע ובוצרות לצורך 

סיק, לצורך החלשת עוקץ הפרי המסיק. השימוש במנערת מצריך יישום חומרים מעודדי שחרור אתילן טרם המ
והעלאת כמות הפרי הניתק בניעור. מכיוון שמסיק זיתי המאכל נערך טרם הבשלה פיזיולוגית, בזמן שכח הניתוק 
של הפרי גדול, ריכוז האתרל אשר בו משתמשים במסיק זיתי שמן אינו מספיק. העלאת ריכוז האתרל גורמת 

דלים בין רקמת הניתוק של הפרי לזו של העלה, על מנת לפתח לנשירת עלים. לפיכך במחקר זה התמקדנו בהב
 תכשיר שיעודד את ניתוק הפרי ולא העלה.

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה

טיפולים +  5השנה ערכנו ניסוי שדה מקיף מאוד כדי לבחון את הפרוטוקול שפותח במחקר זה. בקיבוץ גבת נתנו 
אתרל עם חומצה אסקורבית, שני הטיפולים האלו נעשו עם אתרל  טיפול ביקורת. הטיפולים כללו ריסוס אתרל או

+ חומצה אסקורבית ושלושה ימים לאחר  PH=6. בנוסף, עשינו טיפול באתרל 6של  PHועם אתרל ב  4של  PH -ב
בלוקים  –הריסוס הראשוני הוספנו עוד פעם רק חומצה אסקורבית. כל טיפול ניתן על עשרה עצים )שאינם שכנים 

שבשבוע לאחר מכן נוערו על ידי מנערת מכנית ונבחנה כמות הפרי שירדה בניעור, כמות הפרי שנשארה על  באקראי(
 העץ )על ידי מסיק ידני של שארית הפרי( ונשירת עלים.

 תוצאות ביניים:
לצערנו הרב, הרסס היה בחור לא רציני והריסוס לא הגיע לכל העץ כמו שצריך. לכן גם התוצאות לא היו חד 
משמעיות. כשבדקנו כח ניתוק יומי הכיוון היה כפי שציפינו אבל בבדיקה של כמות הפרי שנשרה בעקבות הניעור, 

 -ה, באותו הזמן צבר קמה שמגדלים כלא נראה שהיתה מגמה ברורה ונשירת עלים לא נצפתה בשום טיפול. במקר
דונם זיתים והינם מהמגדלים הגדולים ביותר בישראל, החליטו שהם רוצים לנסות למסוק את הזנים סורי  1500

ופיקואל למאכל בעזרת מנערת. הם פנו אלי ונתתי להם את הפרוטוקול שמצאנו. לצערי הכל היה ברגע האחרון 
מן שהם מסקו ולכן לא יכולנו לעשות ניסוי מסודר. הם מסקו היקף גדול מאוד )הפנייה שלהם( והייתי במילואים בז

משני הזנים לאחר טיפול באתרל עם חומצה אסקורבית והיו מאוד מרוצים מהתוצאות. אני מקווה ומאמין שבעונה 
ת הבאה, מספר חקלאים גדול ישתמש בפרוטוקול וימסוק את זיתי המאכל בעזרת מנערת. בנוסף, נדגמו רקמו

 ניתוק לבחינה מדוקדקת ומעמיקה יותר ממה שהיתה עד כה לאפיון טרנסקריפטום ואפיון הורמונאלי.

 

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר:
במחקר זה, על מנת לאפשר מסיק מכני בזיתי מאכל, חיפשנו הבדלים בין התפתחות תהליך הניתוק בפרי לעומת 

. עד כה איתרנו חומר שיעבוד דיפרנציאלית. החומצה העלה, על מנת לאפשר החלשת עוקץ בפרי ולא בעלה
הבוטירית הינה רעילה ואסורה לשימוש מסחרי ולכן כרגע אנחנו מתמקדים בחומצה האסקורבית. האפקט של 

תוספת חומצה אסקורבית לתמיסת האתרל על החלשה דיפרנציאלית ברור ומובהק וחזר על עצמו מספר פעמים. 
רי ולנסות לשכנע חקלאים לעשות אצלם ניסוי ובהמשך לעבור למסיק מכני ישנו צורך לעבור ליישום מסח

באמצעות פרוטוקול זה. האנליזה המולקולארית וההורמונאלית של הדוגמאות תאפשר לנו ללמוד לעומק את 
 נציאלית ותעזור לנו בכיול המערכתהגורם להחלשה הדיפר
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 ליצ'י

 1תכנית מספר 

 מהזן מאוריציוס : שיפור פוריות ליצ'ישם הפרוייקט

 : רפי שטרןחוקר ראשי

 רקע ותיאור הבעיה: 

לליצ'י הישראלי פוטנציאל כלכלי גבוה, בעיקר כגידול ייצוא, אך הוא איננו ממומש במלואו. בעיקר עקב פוריות לא מספיק 
 אחד בלבד.גבוהה ויציבה של הזן המרכזי מאוריציוס, אך גם כתוצאה מעונת שיווק קצרה בארץ ובחו"ל של זן מרכזי 

 כדי לשפר את ביצועי המטע ולהעלות את רווחיות הנוטעים אנו מתרכזים במחקר זה בשני נושאים מרכזיים:
 (. שיפור פוריות הזן המרכזי מאוריציוס.1 
 נושאי פרי איכותי ובזמני הבשלה שונים –(. לימוד פוטנציאל הגידול המסחרי של הזנים החדשים: הן כנקבות 2 
 והן כזכרים מפרים למאוריציוס. מהמאוריציוס 

 2020-2016: מועד ותחילת סיום המחקר

 פיתוח שלב המו"פ:

 מהלך המחקר ושיטות העבודה

 BB, הוכנסו כוורות M1, כשבוע לפני תחילת פריחת 2016: במרץ (BBבעזרת תוספת דבורי בומבוס ) ההאבקהשיפור  .1
 בשלושה 

 ( 27/3/16(, לביא שבגליל התחתון )20/3/2016נוסר שבעמק הירדן )מטעי ליצ'י הנמצאים באזורי גידול שונים: גי

 ( בלבד.HBמול חלקת ביקורת עם דבורי דבש ) BB(. בכל מטע נבחרה חלקת טיפול עם 27/3/16וכפר גלעדי שבגליל העליון )
 ספר פירות סופי. תפרחות דומות לעץ למעקב חנטה, גודל פרי ומ 10עצים אקראיים ועליהם סומנו  10בכל טיפול נבחרו  

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

 בוצעו טיפולים רבים 2016ועד מרץ  2015: מאוקטובר ע"י הקדמת מועדי הפריחה של חלק מהעצים ההפריהשיפור . 2
 במטרה להפגיש את פרחי הנקבה בעצים שלא טופלו עם  במטע גינוסר להקדמת הפריחה של חלק מעצי המאוריציוס 

מצטיינים בעצים שפריחתם הוקדמה, ובכך לשפר חנטה ויבול )תצפיות שנעשות במהלך הפריחה מעידות שלא  M2פרחי 
 הצלחנו 

 להקדים את הפריחה(.

 ע"י בחינת זנים מפרים שונים ההפריהשיפור . 3

 ( על פוריות הזן מאוריציוס. HL   ) Hong Longמגור נבחנת השפעת הזן המקדים במטע "וינשטיין" שבאל  –א. בהאבקה טבעית 

 תפרחות  10ולהיפך במטע "כהן" שבאלמגור. בכל אחד מעצי הניסוי סומנו  HLבמקביל נבחנה השפעת הזן סיוון על הזן 
 . לאחר הקטיף נבחנים פרי ויבול. שיעור החנטה והיבול נבדקו במרחקים הולכים וגדלים מהמפרה למעקב חנטה,

 הצאצאים שהתקבלו )זרעי הפירות( לקביעת ההורה המפרה והשפעתו על אחוז החנטה וגודל הפרי. 

 ( HLמצטיינת ממפרים שונים )סיוון,  M2במטע המאוריציוס בגינוסר בוצעו האבקות ידניות עם אבקת  –ב. בהאבקה ידנית 

 וההאבקה בוצעה במהלך הפריחה  M1לעומת האבקה עצמית. התפרחות כויסו בשלב הפריחה הזכרית 
 (. ייבדקו אחוזי החנטה, גודל הפרי והיבול הסופי.5-10/4/16הנקבית )

 רוססו עצי מאוריציוס במטע לביא בתכשירים שונים להפחתת נשירה. 25/5/16-: בהפחתת נשירת חנטים .4

 

 :תוצאות
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  %50-המטעים נראתה עלייה משמעותית ומובהקת של כ 3: בכל (BBבעזרת תוספת דבורי בומבוס ) ההאבקהשיפור  .1

לעומת חלקות ביקורת )דבורי דבש בלבד(. בכפר גלעדי, בו נבדקו חנטה ויבול  BBבשיעורי החנטה והיבול בחלקות עם 

 ולים ככל שהמרחק עלה., נמצא גרדיאנט ברור של ירידת יבBBבמרחקים הולכים וגדלים מכוורות 

 : אף אחד מהטיפולים הרבים שניתנו לא הצליח להזיז ע"י הקדמת מועדי הפריחה של חלק מהעצים ההפריהשיפור . 2
 את מועד הפריחה, ולכן גם לא נראה שיפור בהפריה.

 ע"י בחינת זנים מפרים שונים ההפריהשיפור  .3

 שיעורי החנטה בשורות הסמוכות למפרה בהשוואה לרחוקות יותרנראית עלייה משמעותית של   –א. בהאבקה טבעית 
 )בכל אחד משילובי הזנים שנבדקו(. 

 נראית מגמת שיפור לאחר האבקה זרה לעומת עצמית. –ב. בהאבקה ידנית 

 : טיפולי מקסים שונים מנעו לחלוטין את הנשירה הגדולה והגדילו חנטה ויבול.הפחתת נשירת חנטים .4
 ים לא היו יעילים.כל שאר התכשיר 

 : מסקנות והמלצות להמשך המחקר

בסוף שנת הניסויים הראשונה ניתן כבר לומר שנושאי ההאבקה וההפריה אכן בעייתיים, ונראה שמצאנו דרך 

, שמעלים ככל הנראה את שיעורי ההאבקה בכלל ואת שיעורי ההאבקה הזרה BBלשפרם, אם ע"י תוספת דבורי 
זרה )ממפרים שונים(, שמעלה עוד יותר את סיכויי ההפריה בהשוואה להאבקה  בפרט, ואם ע"י תוספת אבקה

עצמית. גם מניעת הנשירה הינה שלב חשוב ביותר, וניתן לשכללה עוד יותר. מנגד, הטיפולים להזזת מועד הפריחה 
 נכשלו לחלוטין, ולכן נפסיק לעסוק בנושא זה.

 

 


