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 :ושיטות מבוא
ני תפלגות הגדלים בזאחוז החנטה, היבול וה נונבח ,במסגרת תכנית מדען לבחינת סמנים להיענות חנטים לדילול   

 "ברוויס"נבחנה תגובת הזן זהוב לדילול ב ,מתתיהו ובמשק אורטל. בנוסףחוות התפוח זהוב, טופ רד ופינק לידי ב

אם לתכנת בהת ,במועדים שונים ובריכוזים שונים. זאת במטרה לבחון את תגובת העצים לדילול ,בריסוס יחיד

במסגרת תכנית המדען . 1רשימת טיפולים מפורטת בטבלה ן. דילול נוסף נעשה בעזרת פרוטו. "ברוויסמארט"

פרחים ונספר אחוז החנטה בכל עץ לאחר  5תפרחות בעלות  30עצים אחידים לכל טיפול. בכל עץ סומנו  5נבחנו 

 וחנטים שדוללו בכל עץ נספרו. ,סיום הנשירה הטבעית. במשק אורטל דוללו טיפולי הביקורת ידנית על ידי המשק

נו בטיפולי הברוויס סומטפו עצים בנפרד ונשלחו למיון לבחינת מספר פירות, משקל עץ והתפלגות גדלים. בקטיף נק

 עצים דוללו ידנית ונספרו (.1עצים בכל טיפול. עצים טופלו במרסס ידני בהתאם לתכנית הניסוי )טבלה  10 – 6

מדדי נבחנה השפעת הברוויס על ף החנטים שדוללו בכל עץ. בקטיף נשקל כל עץ ונספרו הפירות בקטיף. בנוס

 כיומיים לאחר הריסוס. ,בלילה Vf/Vmaxהפוטוסינתזה בבדיקת 
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 רשימת טיפולים :1טבלה 

 זן
 מועד ריסוס שני מועד ריסוס ראשון חלקה )מספר ימים משיא פריחה מצויינים בטיפול( טיפול

 זהוב
 ללא מתתיהו ביקורת

 זהוב 
 8.4.18 מתתיהו יום 3 0.4%אגריטון 

 זהוב 
 17.4.18 8.4.18 מתתיהו יום 14 0.15%+ ברוויס יום 3אגריטון 

 זהוב
 17.4.18 8.4.18 מתתיהו יום 14 0.2%+ ברוויס  יום 3 אגריטון

 זהוב
 ללא ללא אורטל ביקורת

 זהוב
 ללא 8.4.18 אורטל יום 3 0.4%אגריטון 

 זהוב
 18.4.18 8.4.18 אורטל יום 14 0.15%+ ברוויס יום  3אגריטון 

 זהוב
 29.4.18 8.4.18 אורטל יום 21 0.2%+ ברוויס יום 3אגריטון 

 זהוב
 23.4.18 אורטל מ"מ 10חנטים  250יום  14ברוויס 

 זהוב 
 23.4.18 אורטל מ"מ 10חנטים  300יום  14ברוויס 

 זהוב 
 23.4.18 אורטל מ"מ 10חנטים  350יום  14ברוויס 

 זהוב 
 29.4.18 אורטל מ"מ 15חנטים  250יום  21ברוויס 

 זהוב 
 29.4.18 אורטל מ"מ 15חנטים  300יום  21ברוויס 

 זהוב 
 29.4.18 אורטל מ"מ 15חנטים  350יום  21ברוויס 

 זהוב 
 12.4.18 אורטל 0.5%פרוטון 

 זהוב 
 12.4.18 אורטל 1%פרוטון 

 טופ רד 
  ללא מתתיהו ביקורת

 טופ רד
  12.4.18 מתתיהו יום 9 0.15%ברוויס 

 טופ רד
 17.4.18 12.4.18 מתתיהו יום 14  0.15%יום + ברוויס  9 0.15%ברוויס 

 טופ רד
 17.4.18 12.4.18 מתתיהו יום 14  0.2%יום + ברוויס  9 0.15%ברוויס 

 טופ רד
  ללא אורטל ביקורת

 טופ רד
  18.4.18 אורטל יום 9 0.15%ברוויס 

 פינק לידי
  ללא מתתיהו ביקורת

 יפינק ליד
  9.4.18 מתתיהו יום 3 0.25% אגריטון

 פינק לידי
  ללא אורטל ביקורת

 פינק לידי
  11.4.18 אורטל יום 3 0.25% אגריטון

 תוצאות:

 פינק לידי:
(. נמצא כי במתתיהו טיפול 1ספירת חנטים לאחר סיום הנשירה הטבעית נעשתה במתתיהו ובאורטל )איור 

 ,מאידךבעצים המטופלים(.  10%-בביקורת ו 19%קת באחוז החנטה )( הוביל לירידה מובה0.25%באגריטון )

בביקורת  19%-ו 22%כאשר אחוז החנטה עמד על  ,באורטל לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפול לביקורת

 בהתאמה. ,ובעצים המטופלים
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 : אחוז החנטה לאחר הנשירה הטבעית.1איור 
אגריטון.  0.25%ל )אדום( ובמתתיהו )כחול( בעצי הביקורת ובעצים שטופלו לדילול ב אחוז חנטה נבדק לאחר הנשירה הטבעית באורט

פרחים כל אחת. לאחר סיום הנשירה הטבעית נספרו החנטים בכל  5בכל צד( בעלות  15תפרחות מייצגות בכל עץ ) 30בפריחה סומנו 
כוכבית מייצגת שונות  חזרות בכל טיפול עץ לחזרה. 5תפרחת וחושב אחוז החנטה בכל עץ בנפרד. ממוצעים ושגיאות תקן חושבו מ 

 .Excelבתכנת  Ttestכפי שהתקבלה במבחן  ,0.05מובהקת של 

צי במשק אורטל נעשה דילול ידני בעבקטיף נקטף כל עץ בנפרד ונשלח למיון )מתתיהו לברעם ואורטל לבראשית(.    

( כוללים את מספר 2ר. נתוני הקטיף )טבלה הביקורת על ידי המשק. מספר החנטים שדוללו בכל עץ נשקל ונספ

מספר הפירות ויבול בעצים  ,הפירות בקטיף, מספר הפירות כולל הדלל ויבול ממוצע לעץ בקטיף. במתתיהו

לא נמצאו הבדלים באורטל  ,מאידך .המטופלים היה נמוך במובהק ביחס לעצי הביקורת )לא נעשה דילול ידני(

בול מספר הפירות והי - בקטיף לאחר דילול ידני בעצי הביקורתלעומת זאת, ל. כולל הדל ,מובהקים במספר הפירות

 .היו נמוכים במובהק בעצי הביקורת

ת בטיפול הביקור 61.5%מ"מ באורטל היה  70-בנוסף נבחנה התפלגות הגדלים. נמצא כי אחוז הפירות הגדולים מ   

בטיפול  80%-בביקורת ו 65.5%על  מ"מ עמד 70-אחוז הפרי הגדול מ ,בטיפול האגריטון. במתתיהו 50%-ו

קוטר הפרי באורטל היה קטן ביחס למתתיהו.  ,האגריטון )נתונים לא מובאים(. בהתאם להתפלגות הגדלים

קוטר הפירות  ,אך לא דרמטית. במתתיהו ,הדילול הידני הוסיף במעט לגודל ושיפר את התפלגות הגדלים ,באורטל

ים נבדק אחוז הפרי ברמות צבע שונות בעצ ,בנוסף (.2ביקורת )איור היה גבוה משמעותית בטיפול האגריטון ביחס ל

ונמצא מתאם מובהק כך שככל שרמת היבול  ,צבעבין שמוינו בבראשית )עצי אורטל בלבד(. נבחן מתאם בין יבול ל

 (.3)רמת הצבע הגבוהה ביותר( נמוך יותר )איור  4כך אחוז הפרי בצבע  - גבוהה יותר

באורטל ומתתיהו. בקטיף נקטף כל עץ בנפרד ונשלח למיון לבחינת נתוני מספר פירות בקטיף ויבול כק"ג  נתוני קטיף פינק לידי: 2טבלה 

לעץ. במועד הדילול הידני באורטל דוללו טיפולי הביקורת בלבד ומספר החנטים נספר. מספר פירות כולל דלל מייצג את מספר הפירות 

שונות חושבה עבור כל משק חזרות לכל טיפול עץ לחזרה.  5ם ושונות חושבו מ ממוצעי בקטיף ומספר החנטים שדוללו בדילול הידני.

 All pairsכפי שהתקבלה במבחן ,P=0.05אותיות שונות מייצגות שונות מובהקת ולא נעשתה השוואה בין המשקים השונים.  ,בנפרד

Tukey HSD  בתכנתJMP. 

 משק טיפול
מספר פירות 

 בקטיף
מספר פירות כולל 

 דלל
 לעץ יבול

 )ק"ג(

 A 440 A 440 A 71 מתתיהו ביקורת 

 B 291 B 291 B 46 מתתיהו אגריטון

 B 441 A 654 B 69 אורטל ביקורת 

 A 634 A 634 A 92 אורטל אגריטון
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 : התפלגות גדלים בקטיף.2איור 

תיהו ת )כחול( והאגריטון )אדום( במתבקטיף נקטף כל עץ בנפרד ונשלח למיון. נתוני התפלגות גדלים מוצגים באיור עבור טיפול הביקור
ה דילול חזרות לכל טיפול, עץ לחזרה. באורטל נעש 5ועבור טיפול הביקורת )ירוק( והאגריטון )סגול( באורטל. נתונים מייצגים ממוצע של 

 ידני בעצי הביקורת.

 

 באורטל 4מתאם בין יבול לעץ )ק"ג( לאחוז פרי בצבע : 3איור 

מייצגת את הפרי האדום ביותר. התקבל מתאם  4כאשר רמה  ,רמות 4שית נבחנה גם רמת הצבע. צבע מדורג ב בעצי אורטל שמוינו בברא

 .(0.52R<)צבע בין מובהק בין היבול לשלילי 

 סיכום פינק לידי:
באורטל  ,מאידךוהוביל לירידה משמעותית באחוז החנטה.  ,היה טובבמתתיהו  0.25%דילול האגריטון ברמה של    

מספר הפירות לעץ באורטל לא נבדל בין  ,ל לירידה מובהקת באחוז זה. בהתאםולא הובי ,דילול זה לא עבד

ובהתאם  ,הטיפולים עד למועד הדילול הידני. היבול באורטל בקטיף היה גבוה משמעותית ביחס למתתיהו

במספר הפירות בטיפול הביקורת  30%שהוביל לירידה של  ,התפלגות הגדלים קטנה יותר. למרות הדילול הידני

לא נראו הבדלים משמעותיים בהתפלגות הגדלים בין הטיפולים באורטל. זאת  ,טיפול האגריטון )שלא דילל(ביחס ל

לידי מושפעת בעיקר משלב הגידול הראשון )שלב חלוקת -לפיהם גדילת הפינק ,בהתאם לממצאים שראינו בעבר

הבדלים משמעותיים התקבלו במתתיהו  ,מאידךוקשה להשפיע על גודל הפרי הסופי לאחר שלב זה.  ,התאים(

כאשר טיפול האגריטון הוביל לעליה  ,מ"מ בין הטיפולים השונים 70בהתפלגות הגדלים ובאחוז הפרי הגדול מ 

 ,משמעותיתבלבד. השפעה זו על הגודל  25%מספר הפירות לעץ עמד על דל בהבזאת למרות שהמשמעותית בגודל. 
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בהתאם לנתונים שנבדקו בעבר )על ידי  חלוקת התאים.מאחר ודילול זה משפיע על מספר הפירות לעץ כבר בשלב 

 כך שעומס פרי מוביל לירידה בצבע התפוחים. ,צבעבין גם באורטל נראה מתאם בין יבול ל ,(דורון שרוליק

 תוצאות סטרקינג טופ רד:
נמצא כי במתתיהו חלה ירידה באחוז החנטה לאחר ריסוס ברוויס ספירת חנטים נעשתה בדומה לפינק לידי.    

ימים לאחר שיא פריחה. ירידה זו לא הייתה מובהקת. ירידה מובהקת ביחס לביקורת באחוז  9-כ 0.15%בריכוז 

יום לאחר  14-כ ,. ריסוס זה היה במועד אחיד0.2%או  0.15% , בריכוזלאחר ריסוס שני בברוויסנראתה החנטה 

% 0.2יס בריכוז מועד הריסוס השני בברוו ,ימים לאחר מועד הריסוס הראשון. לפי תכנית הניסוי 5-שיא פריחה וכ

רוססו שני  ,יום לאחר הריסוס הראשון. בשל טעות ביישום 12-יום לאחר שיא הפריחה וכ 21-היה אמור לחול כ

ימים ממועד שיא הפריחה  9לאחר  ,0.15%רוסס רק טיפול יחיד בברוויס באורטל  ,מאידךהריכוזים במועד אחיד. 

לא נראו הבדלים בין  ן,ככמו . ביקורתבין ההטיפול ל)בהתאם לתכנית הניסוי(. לא נראו הבדלים מובהקים בין 

 (.4)איור  טיפול הביקורת במתתיהובין טיפול הביקורת באורטל ל

 

 .בזן סטרקינג : אחוז החנטה לאחר הנשירה הטבעית4איור 

  .1פרטי האיור כמתואר באיור 

 

דוללו בכל עץ. שהחנטים פרו ונס ,גם בטופרד דוללו עצי הביקורת באורטל ידנית על ידי המשק ,בדומה לפינק לידי   

. באורטל לא (3)טבלה  בקטיף נקטף כל עץ בנפרד ונשלח למיון לבחינת יבול לעץ, מספר פירות והתפלגות גדלים

כך שמספר הפירות לפני הדילול הידני לא נבדל בין הטיפולים.  ,טיפול הברוויסבין נראו הבדלים בין הביקורת ל

במתתיהו נראו  הן במספר הפירות לעץ והן ביבול )ק"ג(. ,י הבדלים מובהקיםלאחר הדילול הידני בקטיף נראו כצפו

 ,הבדלים בדומה לנתוני החנטה )לא נעשה דילול ידני כלל(. יבול הביקורת ומספר הפירות בקטיף היה הגבוה ביותר

השני היו  ולאחריו טיפול הברוויס היחיד. טיפול זה לא נבדל במובהק מטיפול הביקורת. טיפולי הברוויס במועד

במועד השני. טיפול זה לא  0.2%ריכוז כאשר מספר הפירות ויבול לעץ היה הנמוך ביותר בטיפול ב ,הנמוכים ביותר

ושני טיפולים אלו נבדלו מהביקורת. בבחינת  ,0.15%נבדל מבחינת מספר הפירות מטיפול הברוויס השני בריכוז של 

משקל הפרי ס בריכוז הגבוה נבדל במובהק מטיפול הביקורת. זאת מאחר ונמצא כי רק טיפול הברווי ,היבול

כפי שנמצא  ,הביקורת והדילול היחיד יהיה גבוה ממשקל הפרי בטיפולהשני בריכוז הנמוך הדילול  בטיפול

בטיפול  41%-בביקורת ו 37%מ"מ עמד על  70-אחוז הפירות הגדולים מ ,באורטל (.5בהתפלגות הגדלים )איור 

רם לגודל הפרי. תולכן לא  ,לא הוביל לעומד הרצוי ,כי הדילול הידני נעשה באיחור ,נתונים אלו מרמזים הדילול.

 לא נראו הבדלים משמעותיים בהתפלגות הגדלים בין הטיפולים.  ,בהתאם
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ונמצא כי כל דילול שיפר את התפלגות הגדלים במתאם  ,נראו הבדלים בהתפלגות הגדליםבמתתיהו  ,מאידך   

בטיפול הביקורת, הדילול  92%ו  75%, 69%, 50%מ"מ עמד על  70-קטיף. אחוז הפרי הגדול מלמספר הפירות ב

י מאחר ובסטרקינג פרבהתאמה.  ,0.2%ושני דילולים כאשר השני נעשה בריכוז  0.15%היחיד, שני דילולים בריכוז 

 הדילול הגבוה במתתיהו הוביל לדילול יתר.המשמעות היא כי  ,גדול מדי פודה מחיר נמוך

 

 .2ממוצעים ושונות חושבו כמתואר בטבלה  באורטל ומתתיהו. סטרקינג טופרדוני קטיף נת: 3טבלה 

 משק טיפול
מספר פירות 

 בקטיף
מספר פירות כולל 

 לעץ )ק"ג( יבול דלל

 B 452 A 644 B 68 אורטל ביקורת

 A 599 A 599 A 93 אורטל  0.15ברוויס 

 A 444 A 444 A 64 מתתיהו ביקורת

 AB 310 AB 310 AB 45 ומתתיה 0.15ברוויס 

 B 245 B 245 AB 41 מתתיהו 0.15+ ברוויס  0.15ברוויס 

 B 175 B 175 B 32 מתתיהו 0.2+ ברוויס  0.15ברוויס 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .2נתונים נאספו כמתואר באיור  .רד-טופ : התפלגות גדלים בקטיף5איור 

 ביןכפי שנעשה בפינק לידי. לא נמצא מתאם בין היבול ל ,נבדק אחוז הפרי ברמות צבע שונות בעצי אורטל ,בנוסף

 (.6צבע )איור 

 

 רד אורטל.-בטופ 5אחוז פרי בצבע בין מתאם בין יבול לעץ )ק"ג( ל: 6איור 

 .3נתונים נאספו כמתואר באיור 
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 רד:-רקינג טופסיכום סט
 יחיד באורטל לא עבד מספיק טוב. למרות שנראתה ירידה באחוז החנטהרד ריסוס -גם בטופ ,בדומה לפינק לידי   

ביחס למספר הכימי בלבד במספר הפירות לאחר הדילול  7%נראתה ירידה של  ,ביחס לביקורת( 10%)ירידה של 

ה ומספר הפירות לעץ לאחר דילול ז ,דילול ידני בביקורת היה לא מספקה. (לפני הדילול הידני)הפירות בביקורת 

 נעשהאם גם  ,נמצא כי דילול ידני מספק ,ולא הוביל לעליה משמעותית בהתפלגות הגדלים. בעבר ,וההיה גבעדיין 

 עדלא היינו מגיעים לי ,תבצע דילול ידני בעצים המטופליםנראה כי גם אילו ה ,תורם לגודל הפרי. בהתאם ,מאוחר

ל הראשון הוביל עבדו הדילולים היטב. הדילובמתתיהו  ,מאידךומספר הפירות לעץ היה נשאר גבוה.  הרצוי,

במספר הפירות לעץ. דילולים נוספים הובילו לירידה  30%ולירידה של  ,חנטה ביחס לביקורת 15%לירידה של 

 0.15% -ילול הכפול בדנוספת במספר הפירות לעץ ולשיפור בהתפלגות הגדלים. נראה כי הדילול הטוב ביותר היה ה

י יש לחכות ולראות האם הדילול הכימ טון לדונם. 8ל של וליבו ,ברוויס. דילול זה הוביל להתפלגות גדלים טובה

עומס היבול ש ותרלמ ,לא נראתה השפעה של עומס היבול על הצבע ,מנע סירוגיות. בשונה מהפינק לידי באורטל

 .(למעט עץ אחד)טון לדונם בכל העצים  9 -מ היה גבוה

 תוצאות זהוב:

 תוצאות ניסוי מדען:

ס טיפולי הדילול היו באגריטון ובברווי ,בהתאם לתכנית הניסוי במתתיהו ובאורטל. רךהמדען נעתכנית ניסוי    

בטיפול  20%-בביקורת ו 25%(. נמצא כי במתתיהו דילול האגריטון הוביל לירידה באחוז החנטה )1)טבלה

נראתה ירידה מובהקת באחוז החנטה לאחר טיפול יחיד  באורטל ,מאידךאם כי ירידה זו לא מובהקת.  ,האגריטון(

ה בטיפול האגריטון(. יש לציין כי אחוז החנטה הטבעי )ביקורת( באורטל היה גבו 21%-בביקורת ו 33%באגריטון )

ריסוס בברוויס במועד השני נעשה  לא מובאים(. Tנתוני מבחן במובהק ביחס לאחוז החנטה הטבעי במתתיהו )

זה הוביל לירידה נוספת . נמצא כי ריסוס יום לאחר שיא הפריחה( 14) בדומה לסטרקינג ,במתתיהו במועד אחיד

. באורטל רוסס הברוויס בהתאם (ניהםישלא נבדלו ב)בשני טיפולי הברוויס  14%שעמדה על  ,באחוז החנטה

הוביל לירידה מובהקת באחוז החנטה  14בשיא פריחה +  0.15%ונמצא כי ריסוס בברוויס בריכוז של  ,לתכנית

ולא נראו  ,יום משיא פריחה לא השפיע 21-כ 0.2%טיפול בברוויס  ,( ביחס לטיפול האגריטון. מאידך10.5%)

 (.21%( לבין טיפול האגריטון )22%הבדלים בין טיפול זה )

 

 .בזן זהוב : אחוז החנטה לאחר הנשירה הטבעית7איור 

  .1פרטי האיור כמתואר באיור 
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. נמצא כי 4באורטל נעשה דילול ידני לביקורת. נתוני פרי ויבול מוצגים בטבלה  ,בדומה לפינק ולסטרקינג   

מספר הפירות כולל הדלל היה הנמוך ביותר בטיפול הכפול אגריטון  ,בדומה לתוצאות אחוז החנטה ,באורטל

למרות שמספר הפירות היה נמוך  ,טיפול הכפול השניהיום משיא פריחה. טיפול זה לא נבדל מ 14וברוויס לאחר 

 טיפול זה .נמוך במובהקמספר הפירות היה  0.15%בטיפול הכפול בריכוז של נמצא כי  ,לאחר הדילול הידניבחצי. 

פול יש לציין כי הטיפול המאוחר בברוויס הוביל לירידה במספר הפירות ביחס לטיהיה הנמוך ביותר גם ביבול לעץ. 

כאשר  ,במתתיהו התקבלה מגמה דומה )לא נעשה דילול ידני(למרות שלא נראו הבדלים באחוז החנטה.  ,האגריטון

היה הנמוך  ,0.15% שניתן במקביל לטיפול הברוויס ,0.2%בטיפול הכפול בברוויס בריכוז מספר הפירות והיבול 

 70-מהפרי היה גדול מ 31%כאשר  ,בטיפול זה הייתה הטובה ביותר( 8)איור התפלגות הגדלים  ,בהתאםביותר. 

מ"מ  70ל כאשר אחוז הפרי מע ,מ"מ. התפלגות הגדלים בטיפולים האחרים הייתה במתאם למספר הפירות בקטיף

בהתאמה. יש  ,ברוויס, בטיפול האגריטון ובטיפול הביקורת 0.15%בטיפול הכפול בריכוז  2%-ו 14%, 26%היה 

עד ובהתאם לא הגענו לגודל הי ,פירות לעץ( בכל הטיפולים 250כי מספר הפירות היה גבוה בהרבה מהרצוי ) ,לציין

וכנראה הייתה טעות  ,הגיוניותלא התקבלו תוצאות בבחינה של התפלגות הגדלים באורטל  מ"מ(. 70-גדול מ 70%)

עצים  166לעץ בעומד של  ג"ק 34 ,יחד עם זאת התפלגות הגדלים באורטל לא מובאים. נתוני ,בקטיף. בהתאם

וביל הברוויס  0.15%-יום ב 14ונראה כי באורטל טיפול לאחר  ,טון לדונם. יבול זה נמוך מהרצוי 5.6לדונם נותנים 

 גבוה מהיבול הרצוי. שהוא ,טון לדונם 9.9-דילול הכפול במועד מאוחר הוביל ליתר קל. ה-לדילול

 .2ממוצעים ושונות חושבו כמתואר בטבלה  באורטל ומתתיהו. זהובנתוני קטיף : 4טבלה 

 משקל בקטיף פרי כולל דלל פרי בקטיף משק טיפול

 B 512 A 1440 B 61.5 אורטל ביקורת

 A 820 B 820 A 91.0 אורטל אגריטון

 C 280 C 280 C 34.0 אורטל 0.15אגריטון + ברוויס 

 B 536 C 536 BC 60.0 אורטל 0.2אגריטון + ברוויס 

 A 1133 A 1133 AB 85.8 מתתיהו ביקורת

 AB 910 AB 910 A 90.0 מתתיהו אגריטון

 BC 638 BC 638 AB 70.4 מתתיהו 0.15אגריטון + ברוויס 

 C 424 C 424 B 56.1 מתתיהו 0.2אגריטון + ברוויס 
 

 

 .2נתונים נאספו כמתואר באיור  .זהוב מתתיהו : התפלגות גדלים בקטיף8איור 
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 תוצאות ניסוי ברוויסמארט:
 בהתאם ,זהובזן הוצב ניסוי לבחינת פוטנציאל הדילול בברוויס בלבד ב ,אורטלהמדען בתכנית  במקביל לניסוי   

בהתאם לגודל  ,יה זו חוזה את פוטנציאל הדילול של הברוויסאפליקצ לתכנית חיזוי של אפליקציית ברוויסמארט.

גודל מ"מ וב 10בשני מועדים: בגודל חנטים של יחיד יישום  ניתןניסוי בהחנטים ותנאי מזג האוויר במועד היישום. 

 לדונם ולא חומרניהן בכמות היניתן הברוויס בשלוש מנות שונות הנבדלות ב ,(. בנוסף1מ"מ )טבלה  15חנטים של 

 300 ,250 -בועצים רוססו  ,בריכוז. בריסוס חושבה כמות הברוויס הרצויה לעץ בהתאם לעומד העצים לדונם במטע

 בהצבת נתוניגרם לדונם.  350נקטפו רק העצים שרוססו ב החנטים שדוללו ידנית לעץ. נספרו  גרם לדונם. 350או 

במועד הדילול השני (. 1התקבלה תחזית לעצמת דילול בינונית )תמונה  ,קציהמזג האוויר וגודל החנטים באפלי

 .לא עבדה האפליקציהמ"מ(  15)גודל חנטים 

 

 

 

 

 

 תחזית תגובה לדילול ברוויסמארט. בצבע ירוק צפויה תגובה בינונית לדילול. :1תמונה 

ץ המדוללים לע כך שמספר החנטים ,ברתל לנשירה מוג( מראים כי הברוויס הובי9נתוני מספר החנטים לעץ )איור    

יס ביחס לטיפול הביקורת. יש לציין כי טיפולי הברוו )60%-ל 50%בטיפולי הברוויס השונים נמוך משמעותית )בין 

מתקבלת מגמה לפיה דילול  ,(. יחד עם זאת4-5ניהם )נבחרו עצים אחידים בעצמת פריחה יהשונים לא נבדלו ב

ה במועד זה יעילות הדילול גבוה ,יום משיא פריחה(. בנוסף 14מ"מ ) 10בגודל  הברוויס יעיל יותר כאשר החנטים

נמצא כי מספר החנטים הנמוך ביותר  ,בספירת חנטים לתפרחת בטיפול זה ,בהתאם טיפול בריכוז הגבוה.יותר ב

 (.5היה בטיפול הברוויס הגבוה )טבלה  (במובהק)

 

נטים ו חספר(. במועד הדילול הידני נ5 – 4טיפול נבחרו עצים בעצמת פריחה גבוהה וזהה )מספר חנטים שדוללו ידנית לעץ. בכל  :9איור 

. JMP. ממוצעים ושגיאות תקן חושבו בתכנת 100חנטים בכל עץ. מספר חנטים לעץ חושב ממשקל כללי ומשקל  100שדוללו ידנית ונשקלו 

 ביקורת.ה ביןהשונים לשהתקבלה רק בין הטיפולים  0.05כוכבית מייצגת מובהקות ברמה של 
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בכל תפרחת תפרחות אקראיות בכל עץ בעצמת פריחה זהה.  30מספר חנטים לתפרחת. לאחר סיום הנשירה הטבעית נספרו  :5טבלה 

 .2 נספרו מספר החנטים. יש לציין כי לא ידוע כמה פרחים היו בכל תפרחת נבחרת לפני הספירה. ממוצעים ושונות חושבו כמצוין בטבלה

 נטים בתפרחתמספר ח טיפול

10 m"m 250 A 2.10 

10 m"m 300 A 1.99 

10 m"m 350 C 1.67 
 

 ,פרוטון 1%וריכוז של  0.5%פרוטון כמדלל. נבדק ריכוז של חומר טיפול נוסף שנבדק בניסוי הוא טיפול ב   

 ,במקביל לטיפול האגריטון. טיפול זה הוביל לירידה במספר החנטים המדוללים ידנית ,כשלושה ימים משיא פריחה

  (.10אם כי בעצמה נמוכה ביחס לברוויס )איור 

 

 .9ממוצעים ושגיאות תקן חושבו כמתואר באיור . מספר חנטים שדוללו ידנית לעץ :10איור 

 מ"מ ובגודל 10שרוססו בגודל חנטים של  'גרם לדונם 350-נבדקו בנוסף לעצי הניסוי גם עצי טיפול הבקטיף    

ברוויס היה בין טיפול בטיף לאחר הדילול הידני מספר הפירות בעצי הבקנמצא כי  (.6מ"מ )טבלה  15חנטים של 

ר בטיפול כאש 808היה  ,כולל הדלל ,. מספר זה נמוך ממספר הפירות בביקורת. מספר הפירות הכללי לעץ450-ל 400

נתוני פרי אלו לא נבדלו מטיפול האגריטון מ"מ.  15כאשר חנטים היו בקוטר  844-מ"מ ו 10חנטים היו בקוטר 

 יום משיא פריחה 21ימים. מספר הפירות בטיפול הכפול באגריטון וברוויס לאחר  3שניתן בשיא פריחה +  ,היחיד

תוני הברוויס בטיפול נ - 11איור בבחינת התפלגות גדלים )אם כי לא במובהק.  ,היה נמוך מטיפול הברוויס היחיד

כאשר אחוז  ,ה טובה בכל הטיפוליםנראה כי התפלגות הגדלים היית ,ביקורת נתנו תוצאות הגיוניות(ביחיד ו

מ"מ  10בטיפול הביקורת, הברוויס שניתן בקוטר  92%ו  97%, 91%מ"מ עמד על  70-הפירות בקוטר הגדול מ

 בהתאמה. ,מ"מ 15והברוויס שניתן בקוטר 

 .2זהוב באורטל. ממוצעים ושונות חושבו כמתואר בטבלה נתוני קטיף : 6טבלה 

 פרי כולל דלל פרי בקטיף משקל בקטיף טיפול

 AB 61.5 AB 512 A 1440 ביקורת

 A 81.7 A 739 B 739 אגריטון

 C 37.3 C 327 C 327 0.15אגריטון + ברוויס 

 AB 66.9 AB 598 BC 598 0.2אגריטון + ברוויס 

10 m"m 350 AB 61.5 BC 440 B 808 

15 m"m 350 BC 50.8 BC 411 B 844 
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 .2נתונים נאספו כמתואר באיור  .זהוב אורטל ף: התפלגות גדלים בקטי11איור 

( לבחינת עיכוב QY) Vf/Vmaxנבדקו ערכי  ,מ"מ 10בגודל חנטים של  ,יומיים לאחר ריסוס הברוויס ביישום יחיד

כאשר מידת העיכוב  ,פוטוסינתזה. נמצא כי הברוויס עיכב את הפוטוסינתזה במובהק בכל הריכוזים שרוססו

 גרם לדונם.  350-ו 300-פלו העצים בהייתה גבוהה יותר כאשר טו

כים בעלי הדורבן. ככל שער Vf/Vmaxנבדקו ערכי  מ"מ 10חנטים קוטר טיפול בברוויס בנתוני פלורוסנציה בעלים. יומיים לאחר : 7טבלה 

 .2ושונו חושבו כמתואר בטבלה  ממוצעים עלים. 10בכל עץ כ  ,עצים 5מידת עיכוב הפוטוסינתזה גבוהה יותר. נבדקו  ,קטנים יותר

 QY גרם לדונם

0 A 0.83 

250 B 0.80 

300 C 0.77 

350 BC 0.79 

 

 (. נמצא8נבדקה מידת פתיחת הפיוניות במכשיר פאם בטיפולי הפרוטון )טבלה  ,בנוסף לאיסוף נתוני פוטוסינתזה

 לריכוז הפרוטון שרוסס.  מהבהתא ,כי טיפול הפרוטון גרם לסגירת פיוניות

מעבר  קצב ,בעלי הדורבן. ככל שערכים קטנים יותר פתיחת הפיוניותיומיים לאחר שיא פריחה נבדקו ערכי  .פתיחת פיוניותנתוני : 8לה טב

 .2ממוצעים ושונו חושבו כמתואר בטבלה בבוקר.  ,עלים 5בכל עץ כ  ,עצים 3. נבדקו הגזים קטן יותר והפיוניות סגורות

 פתיחת פיוניות טיפול

 A 349 ביקורת

 B 183.2 0.5%פרוטון 

 C 107 1%פרוטון 

 סיכום זהוב:
נראה כי אחוז החנטה הטבעית באורטל גבוה מאחוז החנטה במתתיהו. מאחר  ,מכלל הנתונים שנאספו בניסוי   

נראה כי דילול מוקדם  ,בנוסף .אתר הניסוילא ברור אם מקור הבדלים אלו הוא בכנות או ב ,ומדובר בכנות שונות

בין אם ניתן כריסוס שני אחרי אגריטון ובין אם ניתן כטיפול  ,ברוויס הוא המועד היעיל ביותרב 14בשיא פריחה + 

יש לציין כי טיפול יחיד בברוויס לריכוזי הברוויס השונים.  (אם כי לא מובהקת)יחיד. במועד זה נראתה גם תגובה 

יך ולבחון את תגובת העצים יש מקום להמש ,. יחד עם זאתיש ליישם ברוויס כריסוס שני בזהובו ,לא היה מספק
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עיכוב הפוטוסינתזה על ידי על מנת לקבוע את מינון המדלל הרצוי.  ,ברוויסמארטתוכנת לברוויס בהתאם ל

 ,ודומה לדיווחים מאירופה. בנוסףשטרן, אינו חזק כפי שדווח בעבר על ידי רפי  ,הברוויס כפי שנמצא בניסוי זה

כפי  בעלים, ישום חומר זה מוביל לסגירת פיוניותכאשר י ,יעיל ( עשוי לשמש גם הוא כמדללABAנמצא כי הפרוטון )

יש לציין כי . במטעים עלות חומר זה אינה מאפשרת שימוש בו כמדלל ,בשלב זהשנמצא בעבר ביישום האגריטון. 

ואילו במתתיהו לא הגענו ליעד. יש לבחון ממצאים אלו על רקע עצמת  ,באורטל נראה דילול יתרבטיפול הכפול 

 .לדילול תפוח מערכת תומכת החלטותהשלמת פיתוח מחזקות את הצורך בתוצאות אלו  .הפריחה בשנים הבאות


