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 2018-2016 שנתי-סיכום תלת –מועדי דילול בקיווי 

 שלום, ג'ון ינאי-שותפים : גל ספיר, יעל גרינבלט , איילת שר

 מיקום : מטע ברעם 

 2016-2018שנות ביצוע: 

 רקע ותיאור הבעיה

( R=0.82)הבעיה המרכזית של גידול הקיווי בארץ הינה גודל הפרי. בחינת הקשר בין מספר הזרעים לגודל הפרי מצאה קשר לינארי 

. על מנת להבטיח 1,400עד  1,200 -ג'(, יש להבטיח שמספר הזרעים בפרי יגיע לכ 100הם. על מנת לקבל פרי מסחרי גדול )לפחות יבינ

מניסויים שערכנו  .פרחי זכר לפרחי נקבה הנמצאים על שיחים נפרדיםבין  תאבקה מיטביזרימת מספר כזה של זרעים יש להבטיח 

חרונות מצאנו כי פרחים שפורחים )וחונטים( ראשונים הם בעלי גודל טוב יותר ללא קשר לטיפול בתחום ההאבקה בשנים הא

ולפעמים אף ללא קשר למספר הזרעים בפרי. דבר זה נובע ככל הנראה מהפיכתם למבלעים מוקדם יותר והיותם מבלעים חזקים 

הוא לפני פריחת הפירות ע"י השארת מספר הפרחים הרצוי.  יותר דבר המוביל ליתרון בגודלם. מועד הדילול הידני הנהוג כיום בארץ

 חלק מהמטעים מדולל רק לאחר הפריחה הניסיון להוריד פירות קטנים ולהשאיר את הגדולים. 

 מטרת המחקר

 בחינת מועד הדילול האופטימלי של פרחי הקיווי במטרה להשפיע על גודל הפרי.

 חומרים ושיטות

 דילול : במהלך המחקר נבחנו שלוש מועדי

 פריחה )נהוג במרבית המטעים(.-דילול פרחים טרום .1

 .אשר נפתחיםבמטרה לבחור את הפרחים הראשונים  –דילול פרחים באמצע הפריחה  .2

 דילול חנטים לאחר סיום הפריחה )מקובל בחלק מהמטעים(. .3

בזן המרכזי 'הייווארד' ולא בוצעה הייתה בעיית פריחה ו'ברונו', מאחר  בזןעבודה בוצעה שנת העבודה הראשונה ה – 2016בשנת 

 בזן זה דילול פרחים כמעט לחלוטין. 

 . 8 חלקת היווארדבבוצעה העבודה  -   2017בשנת 

 בוצע רק קטיף חוזר בחלקת ה 'היווארד' לאחר שעודף היבול גרם לפריחה מועטה בחלקה הנבדקת.  - 2018בשנת 

 

 2016תוצאות 

החל מחודש לאחר הפריחה בוצע מדידה שבועית של גודל החנטים/פרי )אורך ורוחב( בכל אחד ממועדי הדילול. 

(. תיאור התפתחות הפרי שבוצע לראשונה, 1במקביל התבצע מעקב אחר ההתפתחות הכללית של הפרי בחלקה )איור 

צע יוני( מבחינת גודל והרוחב ולאחר מראה כי קיימת גדילה משמעותית של הפרי בשישה שבועות הראשונים )עד אמ

מכן עלייה הדרגתית ואיטית לאורך כל עונת הגידול. משקל הפרי לעומת זאת נראה כי גדל פחות או יותר בצורה 

 לינארית לאורך כל התקופה.
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 גרף גדילת הפרי לאורך העונה. הקו הירוק מתאר את רוחב הפרי )מ"מ(, האדום את אורך הפרי )מ"מ( והגרף הכחול את משקל הפרי בגרמים. – 1איור 

 

 

 

 ק"ג לשיח פירות לשיח משקל פרי ג' טיפול

 43.46 551.75 79.12 דילול חנטים

 46.43 519.38 89.39 טרום פריחה

 43.16 555.29 77.59 שיא פריחה
 

 .(2016רות ומשקל כולל נמדדו וחושב משקל הפרי הממוצע. )ברעם ברונו יבנפרד, מספר הפ ףלטיפול( נקט 8כל שיח ) – 1טבלה 

מדדי גדילת הפרי לאורך העונה בחלוקה למועדי  – 2איור 

הדילול. הגרף הירוק הוא משיחים שדוללו לפני 

חים שדולל בשיא הפריחה)כפתורים(, הגרף הכחול הוא משי

 הפריחה והגרף האדום משיחים שדוללו בשלב החנטים.
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אפשר לראות שההשפעה על גודל הפרי הסופי )קטן ( 1ומדדי הפרי בקטיף )טבלה  (2מדדי גדילת הפרי )איור מניתוח 

שבועות משיא פריחה( בו ראינו גם את העלייה החדה  6יותר בשיחים שדוללו מאוחר( נקבעת בשלב הגידול הראשוני )

 (. 1ביותר בהתפתחות האורך והרוחב של הפרי )איור 

 2017שנת 

 . '8בוצע הניסוי בחלקת 'שניר' בברעם בזן 'היווארד  2017בשנת 

 :כל אחד מהטיפולים הבאים בוצע בשמונה חזרות )שיחים(

 50%פרחים ב  2פירות לשריג )  2.5פרחים בחלוקה של  620דילול לפני פריחה: הורדת כתפיים ומניפות. סימון  .א

 % מהשריגים(. 50פרחים ב  3ו

 . הורדת כתפיים ומניפות -ללא דילול  .ב

פרחים לשיח תוך סימון הפרחים הראשונים שנפתחים  620סימון הורדת כתפיים ומניפות.  -דילול שיא פריחה  .ג

 פרחים לשריג(. 3בכל זמורה )מקסימום 

 

 2017תוצאות 

( אפשר לחלק את גדילת הפרי לשלוש תקופות לאורך העונה. בתחילה ישנו גידול 3מתוצאות המעקב השבועי )איור 

ספטמבר( בשלב -האטה בקצב הגדילה )חודשים יולי מואץ למשך כחודשיים )תחילת מאי ועד סוף יוני( לאחר מכן יש

רות לשלושת טיפולי הדילול מראה כי בשלושתם קיימת יהאחרון )חודש אוקטובר( קצב הגידול הוא אפסי . חלוקת הפ

רות מעצים מדוללים. ניתן לראות כי הפערים בגודל הפירות מתקבלים בתחילת תקופת יללא יתרון לפ ,אותה מגמה

 לי(.)יו ההשנייהגידול 

 

 גרף גדילת הפרי לאורך העונה.  –  3 איור                                            
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 (2)טבלה  כל אחד מהעצים נקטף בנפרד נספרו הפירות ונשקלו, וחושב משקל הפרי הממוצעבקטיף 

 

 

 מספר ומשקל הפירות לשיח. – 2טבלה 

 

מניתוח תוצאות הקטיף אפשר לראות כי הדילול שבוצע הוריד את הפירות לעומת שיחים לא מדוללים אבל גודל הפרי 

 ג'( וקיבלנו פגיעה ביבול הכולל לשיח וכמובן לדונם.  5ירד באופן מתון )

ם טרם הפריחה מכל הנתונים שנאספו בניסוי זה אנחנו לא מוצאים יתרון לדילול הפירות בשיא הפריחה. הורדת פרחי

( מצביע על יכולת השיח לשאת יבול רב ללא פגיעה בגודל הפרי.  מאחר והיבול הכללי 8בנתוני מטע ברעם )'היווארד' 

טון לדונם בכל הטיפולים( נשים דגש בשנה הקרובה על בחינת השפעת  5בעצי הניסוי וכן בשאר החלקה היה גבוה )מעל 

 העומס על סירוגיות השיחים.

 2018שנת 

כלומר  –גרם לירידה חדה בהתמיינות לפריחה  2017עומס היבול הרב שהושאר על השיחים בשנת  ,פי שחששנוכ

( הינו זמן הדילול המיטבי, הראשונות למדנו כי דילול מוקדם )בשלב הכפתורים םומאחר ובשנתיי ,ךכל רוגיות. אייס

 חלקה לא בוצע דילול מלבד דילול כתפיים. ברק מעקב אחר יבול חוזר.  יבוצעהוחלט כי בשנה השלישית 

 

 טיפול
פירות 
 לשיח

משקל לשיח 
 )ק"ג(

משקל פרי 
 טון/דונם ממוצע

 

  2.30 119.22 34.38 291.75 כפתורים

  1.57 120.67 23.44 195.71 ללא דילול

  2.44 114.19 36.39 319.25 שיא פריחה

 

 סיכום

. "כפתורים"במצב של  ,תומכים בהמלצה הקיימת לבצע את דילול הפרחים במועד המוקדם האפשרינתוני מחקר זה 

נוכחנו פעם  ,לא נמצא יתרון בהמתנה לתחילת הפריחה על מנת להשאיר את הפרחים הראשונים שנפתחים. בנוסף

 ןוביל כמעט בביטחוטון( מ 4.5פירות /  650נוספת כי השארת פירות רבים מידי וקבלת יבול גבוה בשנה אחת )מעל 

 כתוצאה ממיעוט פרחים בשנה העוקבת.  תלתופעה של סירוגיו

 

טון/דונםגודל פרי ממוצע )ג'(משקל לשיח )ק"ג(פירות לשיחטיפול

77083107.845.55כפתורים

86387102.455.86ללא דילול

73076104.715.12שיא פריחה


