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 הצהרת החוקר הראשי:

 ויים.הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניס

 הניסויים אינם מהווים המלצות לחקלאים.

 02/01/2023תאריך:     חתימת החוקר________________

 

 תקציר

בערבה  של המנגו בארץ הינה בין יולי לאוקטובר.הטבעית עונת ההבשלה : הבעיההצגת 

פריחה במטעי ההכוונת לפיתוח כלים התיכונה מבשילים הפירות הראשונים במהלך יוני. 

מחוץ לעונה )בחורף או באביב( ואיכותי שיביאו לקבלת פרי טרי  זור הערבה,ובמיוחד בא הארץ,

זורי הגידול בא יאפשרו הרחבה של שיווק המנגו למרבית עונות השנה ויתרמו לרווחיות הענף.

הטרופיים שוררות טמפ' גבוהות לאורך כל השנה, המביאות להתמיינות לא יעילה לפריחה. 

 ולשפר את היבולים פותחו פרוטוקולים יישומיים להפרחת עצים היבעהכדי להתגבר על 

שימוש בפרוטוקולים כאלה יכול לאפשר פיתוח והמשמשים במרבית האזורים הטרופיים. 

 מחוץ לעונה גם בתנאי הערבה בארץ. והתפתחות פרי איכותי השראת פריחה יעילה 

להשראת פריחה מטרתו של המחקר המוצע היא לפתח פרוטוקולים  מטרת המחקר:

ואיכותי התפתחות פרי במנגו בעונות שונות ועל ידי כך להרחיב את עונת השיווק של פרי טרי לו

 לאורך מרבית השנה. 

פרוטוקולים להשראת פריחה בעצי מנגו בעונות שונות  ובמהלך העבודה נבחנ: שיטות העבודה

שמביאים להפסקת  ,על ידי יצירת תנאי עקה על ידי הצמאה או טיפולים במרסן הצימוח קולטר

בחלקת מטע בחוות זהר בעין תמר ובחממה מבוקרת אקלים בחוות  ו. הניסויים נעשהצימוח

נות לפריחה ירחות בעצים. ההתמימועד וקצב יצירת התפ ובחצבה. לאחר הטיפול נבחנשיאיר 

 3-4כל שנאספו גם על ידי אנליזה היסטולוגית ומולקולרית מדוגמאות פקעים ועלים  הנבחנ

השראת הפריחה והחנטה בשלושה משטרי טמפרטורת מינימום  ושבועות. עם הפריחה נבחנ

 .ומועד הקטיף איכויות האבקה והפרח, ורמות החנטה ו. נבחנשונים

אפשרו השראת פריחה  בקיץלהשראת פריחה טיפולי קולטר  :עיקריותתוצאות המחקר ה

טמפרטורות במהלך חודש דצמבר וינואר, כחודש עד חודשיים לפני מועד הפריחה הרגיל. 

טמפרטורת מינימום  המינימום בחודשי החורף השפיעו על מועד וקצב הופעת התפרחות.

שמושרות מטיפולי הקולטר גבוהה מעכבת התפתחות תפרחות. אולם תפרחות מוקדמות 

ם רגישים במידה שונה להשראת זנים שוני רגישות פחות לטמפרטורת המינימום הגבוהה.

טמפרטורות גבוהות בזמן ההתמיינות  .פורחים ביעילות שונה בתנאים חמיםהפריחה בקולטר ו

להתפתחות מהירה  הלאחר הפריחה מביא העלאת טמפרטורות המקסימום פוגעות בפריחה.

 ולהקדמת הקטיף.

התפתחות והבשלת פירות מחוץ  ,השראת פריחה: התוצאות יישום לגבי והמלצות מסקנות

לעונה דורשת להתערב במחזור הטבעי של העץ, לעיתים בניגוד לסיגנלים הסביבתיים 
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השראת הפריחה, וקור בעת עת ההתמודדות עם חום גבוה בהטבעיים וההתפתחותיים. 

רויקט. הפריחה היעילה בחורף ביחד עם השפעות פהוהחנטה מהווים אתגר להצלחת הפריחה 

אולם, נדרש עדיין מחקר נוסף כדי לפתח פרוטוקול . תאפשרישגישת המחקר החימום מראות 

בחודשי )ואולי גם  גם בחודשי האביבואיכותי תביא לשיווק פרי טרי  ההצלחהסחרי. יעיל ומ

בו תילמד יותר מחקר בסיסי להבנת המורכבות של המערכת נדרש גם נדבך נוסף של . החורף(

  ההפריה והתפתחות הפרי. ועל השראת הפריחה והשפעת תנאי הסביבה על התהליך

 

 שנבעו מביצוע המחקר הנוכחירשימת הפרסומים וההרצאות 

 .בכתב עדיין לא פורסמו ממצאים מעבודה זו

במספר הרצאות בערבה התיכונה והצפונית ובמפגשים עם  המידע הוצג בהרצאות למגדלים

 :מגדלים

בחינת זנים המתאימים לערבה והרחבת העונה על ידי טיפולים  -ענף המנגו בערבה  -

 .24/10/17הורטיקולטוריים, מפגש עם מגדלי מנגו בערבה, חצבה, 

ערבה לסיכום עונת פיתוח פרוטוקולים ליצירת פרי מנגו איכותי ומוקדם בערבה, מפגש מנגו ב -

20-21 ,17/08/21. 

שלום,  איש , ש.,צעידי, ש., וקרט , ד.,קדושא.צ.,  , ראי,, ט., סטריקר, ד., הררי, ש.מגידיש. -

השראת פריחה וחנטה יעילה במנגו ליצירת פרי איכותי מחוץ . , יכהן ו., יריחמוביץ,מ., 

 .2022אוקטובר . כנס מדעי החקלאות בישראל. אוניברסיטת בר אילן, לעונה
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 מבוא

דונם המרוכזים בעיקר  25,000-בארץ. הוא נטוע על כהמנגו הוא אחד מענפי המטע החשובים 

מיועד ליצוא.  מנוכשליש מו טון בשנה 60,000-הינו כהשנתי הממוצע בבקעת כנרות. היבול 

השנים  20-בעבר היה המנגו נטוע בהיקפים גדולים בערבה, בשרון ובנגב המערבי, אולם ב

ית של ענף המנגו מביאה בשנים האחרונות התמקד הגידול בעמקים הצפוניים. ההצלחה הכלכל

בערבה, בבקעת הירדן גם האחרונות לנטיעות מסיביות ולהתעניינות מחודשת בגידול מנגו 

כל ב ובנגב המערבי. למרות הפוטנציאל הטמון בהרחבת הגידול לאזורים אלה, היום נטועים

 רק כמה מאות דונמים של מנגו. במטרה להרחיב את העונה פותחו בפרויקט אחד מהם

שמאפשרים  מוקדמים ואמאוחרים וקווים איכותיים, חלקם זני מנגו מגוון ההשבחה הישראלי 

(. בשנים האחרונות, הוקמו חלקות 2015; סעדה וחוב' 2013)כהן וחוב'  את הרחבת העונה

ובבקעת זנים מוקדמים בערבה  –לבחינת זני איכות חדשים, תוצרי פרויקט ההשבחה הישראלי 

עם כניסתם בשנים האחרונות בחן נוהפוטנציאל שלהם  ,ם בנגב המערביוזנים אפיליהירדן 

 . להקדים את העונה רק בשבועות בודדים בערבה יאפשרנים המוקדמים גידול הז ,אולם .לניבה

בערבה מתקבלת בחלק מהזנים י לאוקטובר. לעונת ההבשלה של המנגו בארץ הינה בין יו

התחרות מביאה לקטיפים מוקדמים של פרי לא איכותי. קטיפים אלה הבשלה כבר במהלך יוני. 

בבקעת כנרות. חלק ניכר חילת יולי תומתחילים כבר במהלך מאי ויוני בערבה ובמהלך יוני 

הכוונת פריחה במטעי למהפרי המוקדם נקטף מוקדם מדי, מובחל ואינו איכותי. פיתוח כלים 

ל שיווק )בחורף או באביב( יאפשרו הרחבה שהארץ, שיביאו לקבלת פרי טרי מחוץ לעונה 

 ויתרמו לרווחיות הענף. המנגו למרבית עונות השנה

להתמיינות לא המביאות באזורי הגידול הטרופיים שוררות טמפ' גבוהות לאורך כל השנה, 

באופן יעילה לפריחה, שיכולה להתרחש במועדים שונים בשנה ובמקרים רבים העץ אינו פורח 

באזורים סובטרופיים כמו בישראל, בהם יש (. Remiraz et al., 2010, 2016)כל שנה סדיר 

ים תנאי החורף הקר מביאעונות ברורות במהלך השנה, מכתיבים אלה עונתיות בפריחה. 

ומבשילים פתחים באביב. הפירות מתחזקה פריחה להפסקת הצימוח בסתיו ולהשראת 

 יף. בלוב מתרחש כמעט רק לאחר הקטבחודשי הקיץ. הל

(. כדי Davenport, 2009עצירת הצימוח והתבגרותו היא תנאי הכרחי להתמיינות לפריחה )

להתגבר על בעיית ההתמיינות לפריחה ולשפר את היבולים והרווחיות של המטעים באזורים 

 ;Guevara et al., 2012הטרופיים פותחו פרוטוקולים יישומיים להפרחת עצים )לדוגמא: 
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Nakagawa et al., 2012; Upreti et al., 2013; Whiley et al., 1989; Burondkar et al., 

(. טיפולי הפרחה במנגו משמשים בשנים האחרונות להקדמת פריחה וקבלת יבול מחוץ 2013

(. מצב קיצוני Ramiraz and Davenport, 2010לעונה גם באזורי אקלים נוספים בעולם )

גו בחממות ביפן )חלקן אפילו באזור הצפוני הממוזג לשימוש בטיפולים אלה הוא פיתוח ענף מנ

 . אורך מרבית חודשי השנהמאוד של יפן(, שמאפשר יצור ושווק מנגו מקומי ואיכותי מאוד ל

( סנכרון הצימוח 1) :כולל טרופיפרוטוקול ההפרחה המקובל כיום בעצי מנגו הגדלים במזג אוויר 

עצירת הצימוח הווגטטיבי על ידי ( 2)אם צריך(. )הווגטטיבי ע"י קיטום קצוות הענפים בעץ כולו 

 .מווסת הצימוח כחודש לאחר מכן, כאשר יש התחלה של צימוח חדש ממקום הקיטוםישום י

, השראת הצימוח יכולה בהשקיההגשמים מוגבלים וניתן לשלוט מי בהם  במקומות מתאימים

חודשים לאחר מכן. הפריחה  3-4( ריסוסים חוזרים בחנקת אשלגן 3. )להיעשות על ידי הצמאה

חודשים ממועד הקיטום וכחודש מהריסוס הראשון בחנקת  5-6לפי פרוטוקול זה מתפתחת 

אשלגן. באזורים בהם שוררת טמפ' נמוכה יותר, לפחות בחלק מהיום )למשל בלילה(, תהליך 

בניסויים מקדימים לאורך כשלוש שנים לפני ר. ההפרחה הינו קל יותר וידרוש טיפול מתון יות

בחודשים נובמבר בחוות זהר בעין תמר תחילת הפרויקט, הצלחנו לקבל פריחה יעילה של מנגו 

 ודצמבר, אולם הפירות שהתקבלו היו מרביתם מנווני עובר, וקטנים מדי לשיווק מסחרי. 

 

 מטרות המחקר

רוטוקול יעיל להפרחה של מנגו בעונות פיתוח פמטרות המחקר כפי שהוגדרו בהצעה הינן 

שונות בשנה, לחנטה יעילה ולהתפתחות תקינה של הפרי שתביא לקבלת פרי מנגו איכותי 

מחוץ לעונת ההבשלה הטבעית ולאורך תקופה ארוכה. הצלחת התוכנית יכולה לאפשר הרחבת 

 העונה של מנגו איכותי לשיווק בישראל )ואולי גם לשווקי היצוא(. 

 :הנגזרות מכך הןהספציפיות המטרות 

השראה לפריחה בעונות שונות ובזני מנגו שונים טיפולים והתנאים הנדרשים לללמוד את ה .1

 בערבה.

טמפרטורות נמוכות על החנטה והתפתחות הפרי. לאפיין את של השפעות הלאפיין את  .2

המועדים בפריחה, חנטה והתפתחות הפרי הרגישים לטמפרטורה ואת הטמפרטורה 

 אלית המאפשרת התפתחות פרי יעילה.המינימ

של פיתוח פרוטוקול יישומי וכלכלי שיאפשר השראת פריחה והתפתחות פרי ראוי לשיווק  .3

 מנגו איכותי לאורך עונות החורף והאביב.

 

 פירוט הניסויים העיקריים

 קיץאו מרסני צימוח ב\על ידי הצמאה ו חורפית\סתוויתלהשראת פריחה  ייםניסוי

היו יעילים והביאו  קיצייםבניסויים מקדימים לפני תחילת הפרויקט, מצאנו שטיפולי הפרחה 

נעשו  2018-2021בשנים  דצמבר(.-להקדמה של כחודשיים בפריחה )במהלך סוף נובמבר
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. בנוסף, נבחנו באמצעות טיפולים בקולטר או טיפולי הצמאהמספר ניסויים להשראת הפריחה 

יסוי בפוליאתילן להעלאת טמפרטורת המקסימום, או חימום אקטיבי טיפולי חימום פסיבי )כ

 הניסויים נעשו בחלקות הבאות: ת מינימום גבוהה(.רבחממה )לשמירה על טמפרטו

-(, חלקת זני מנגו )שכוללת כ2006עצים מהזן 'שלי' מנטיעת  20-חלקת עצי 'שלי' בוגרים )כ

. בעין תמר 'שלי', ו'טומי אטקינס'( בחוות זוהר זנים שונים )'טלי', 'אורלי', 'אגם', 5-עצים מ 60

בחלקת הזנים הצעירה נבחן בחלק מהשנים כיסוי של עצים במנהרה עבירה בכיסוי פוליאתילן. 

-ומגודלים בעציצים של כ 2017עצי 'שלי' צעירים שהורכבו בסוף  65-בנוסף נעשו ניסויים ב

זו שלושה מפתחים שניתן  ל' בחממה מבוקרת אקלים בחוות יאיר בחצבה. בחממה 100

 .1טבלה במפורטים לחממם באופן עצמאי. הטיפולים השונים שכל עונה 

  .: מכלול ניסויי השדה שבוצעו במסגרת הפרויקט להשראת פריחה והקדמת התפתחות הפירות1טבלה 

טמפרטורת  להעלאתטיפולי חימום  טיפולים להשראת פריחה חלקת ניסוי עונה

 מקסימום\המינימום

עצי 'שלי' בוגרים  2018/19

 בעין תמר

 

, 1/6-הצמאה במשך שבועיים ב

-לעץ( ב 'מל 8טיפול בקולטר )

 או טיפול משולב 15/6

 

חלקת זנים 

 צעירים בעין תמר

, 1/6-הצמאה במשך שבועיים ב

-לעץ( ב 'מל 5טיפול בקולטר )

 או טיפול משולב 15/6

 

עצי 'שלי' בוגרים  2019/20

 בעין תמר

-1הצמאה במשך שבועיים 

 'מל 8טיפול בקולטר )או , 18/7

  18/7-לעץ בעצים הבוגרים( ב

 

עצי 'שלי' צעירים 

בעציצים בחממה 

 בחצבה

-1הצמאה במשך שבועיים 

 2.5, או טיפול בקולטר )18/7

 לעץ(  'מל

חלוקה לשלושה מפתחים. חימום כל אחד 

 12לשמירה על טמפרטורת מינימום של 

 ללא חימום. מעלות או 15או 

חלקת זנים  2020/21

 צעירים בעין תמר

 לעץ( 'מל 5הגמעה בקולטר )

 בתחילת אוגוסט

כיסוי חלק מהעצים המטופלים בקולטר 

ביריעת פוליאתילן עם תחילת הפריחה 

 להעלאת טמפ' המקסימום

עצי 'שלי' צעירים 

בעציצים בחממה 

 בחצבה

, 5/8הצמאה במשך שבועיים ב

 לעץ( 'מל 2.5או טיפול בקולטר )

חלוקה לשלושה מפתחים. חימום כל אחד 

 15לשמירה על טמפרטורת מינימום של 

 מעלות או ללא חימום 20או 

חלקת זנים  2021/22

 צעירים בעין תמר

לעץ(  'מל 6הגמעה בקולטר )

 בתחילת ספטמבר

כיסוי חלק מהעצים המטופלים בקולטר 

ביריעת פוליאתילן עם תחילת הפריחה 

 המקסימום להעלאת טמפ'

עצי 'שלי' צעירים 

בעציצים בחממה 

 בחצבה

-ב, 19/8-ב או טיפול בקולטר

 19/10-באו  19/9

חלוקה לשלושה מפתחים. חימום כל אחד 

 15לשמירה על טמפרטורת מינימום של 

, 19/1/22-, במעלות או ללא חימום 20או 

 שבועות מתחילת הפריחה 4-כ

 

במספר ריסוסים  ורוסס (ביקורתעצי הפרט ל)כל העצים שבועות  6-אחר כלם, יבכל הניסוי

 . ע"ג העלווה 4%אשלגן חנקתי ב (כל שבועיים עד הופעת הפרחים הראשונים)חוזרים 

אפיון הפריחה נעשה על ידי ספירה וסימון של כל התפרחות החדשות שמופיעות כל שבוע בכל 

בחינה פקעים קודקודיים ל. בנוסף, נדגמו ס"מ( 4-בגודל של כבהיותן ) אחד מהעצים

ולרית של לבחינה מולקהוקפאו בחנקן נוזלי שעלים נשמרו פקעים ווכן , היסטולוגית שלהם



 20-01-0139לפרויקט  מסכםדוח 

7 
 

נאספו דוגמאות של פרחים . שבועות( 3-4כל ) ביטוי גנים המבקרים את האינדוקציה לפריחה

 מועד התפרחתפרי, לכל בעת הקטיף נרשם  צמיחת נחשוני האבקה בעמודי העלי. לאפיון

 הפרי נשקל ונבחן האם הזרע בו תקין.שממנו התפתח. 

 

 תוצאות

 תחנת זוהרהשראת פריחה בחלקת 'שלי' ותיקה ב .א

או הגמעה בקולטר. הצמאה סיונות להשראה פריחה מוקדמת ביוני על ידי ינעשו נ 2018ביוני 

המשיכו להתפתח למרות הטיפול לא הביאו להשראת פריחה בקיץ, שכן  המוקדמיםהטיפולים 

קומות צימוח וגטטיבי. ניראה שהצימוח הווגטטיבי שנוצר אחרי ההשראה "ביטל" את השפעת 

הטיפולים ולא התקבלה השראה לפריחה גם בחודשי הסתיו. בנוסף, הטיפולים לא הקדימו 

אביבית יחסית לפריחה של עצים לא מטופלים. בכל \באופן משמעותי את הפריחה החורפית

נואר והגל העיקרי היה באמצע פברואר. במרבית הזנים לא היו הזנים הפריחה החלה באמצע י

 הבדלים משמעותיים בפריחה בעצי הביקורת ובעצי הטיפולים.

פריחה על ידי הצמאה או הגמעה בקולטר באמצע יולי. ההשראת נבחנה  2019/20בעונת 

, החלה 2019 רמבבתחילת דצ

פריחה מוקדמת בעצים שטופלו 

המופיעות . כל התפרחות בקולטר

לפי מועד סומנו כל שבוע 

בעצים נתוני הפריחה הפריחה. 

הטיפול  .1איור במתוארים 

מועד הביא להקדמת  בקולטר

מעלה מחודש. גם להפריחה ב

ההצמאה הקדימה את הפריחה 

הקדמת הפריחה בעקבות אך 

הפקעים הקודקודיים  תהתמיינו קולטר.במטיפול  יעילה פחות מזו שהתקבלהיתה יההצמאה 

 תמר בעין זהר בחוות 2019-20' בחורף שלי 'בעצי פריחה השראת: 1איור 
 נספרו שבוע בכל. 2019 יולי במהלך הצמאה או בקולטר טיפול באמצעות

 בממוצע המצטבר התפרחות מספרי מוצגים. שיצאו החדשות התפרחות מספר

 הקווים מציינים את שגיאות התקן. .2020לאפריל  15-עד לסוף הפריחה ב לעץ

ולחנטה השפעת טיפולי הצמאה וקולטר על התפתחות הפקעים הקודקודיים ומעבר מצימוח וגטטיבי לפריחה : 2איור 
מוצגים תמונות מייצגות של פקעים קודקודיים כל  בעצי הביקורת ובעצים המטופלים בעקבות הגמעה בקולטר או הצמאה.

 ר.קולט-הצמאה, ג -ביקורת, ב -כחודש מהטיפול ועד לפריחה ולחנטה. א
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תועדה ואופיינה מבחינה 

מורפולוגית לאורך התקופה 

החנטה ממתן הטיפולים ועד 

פקעי  בעצי הביקורת (.2איור )

הפריחה הופיעו בסוף חודש 

בעצים המטופלים ינואר כאשר 

הגמעה בקולטר ובהצמאה ב

מוקדם יותר, החלה הפריחה 

 . דצמברלקראת סוף חודש 

טיפול הוגדרו לעצים  שלושה

, מהם נלקחו פקעים כעצי דגימה

סטולוגית ועלים יקודקודים לאנליזה ה

 מוצגת 3איור ב .לאנליזה מולקולרית

סטולוגית של פקעים יאנליזה ה

התמיינות לתפרחות שה בעודטרמינאליים. 

ינואר בפקעים של  בולטת כבר בחודש

בקולטר ובעצים  העצים המטופלים

בפקעי הביקורת . לעומתם, יםהמוצמא

בחודש ניצני התפרחות מופיעים בפקע רק 

 פברואר.

בנוסף, בחנו את ההשראה לפריחה על ידי 

 MiFT-1בחינת רמת הביטוי של הגן 

 זהו הגן שביטויו בעלים משרה את התמיינות הפקעים הרפרודוקטיביים. –פלוריגן המהווה 

החלה לעלות בטיפול הקולטר כבר בתחילת נובמבר ועלתה בעלים  MiFT-1טוי של ירמת הב

לערכים גבוהים 

מאוד במהלך 

ינואר, באופן 

שמסביר את 

האינדוקציה של 

 פריחההפקעים ל

רמת . (4איור )

-MiFTהביטוי של 

יתה יבפקעים ה 1

פקעי פריחה התפתחות תפרחות באנליזה היסטולוגית של  :3איור 

ראשי החץ בצהוב  בהשראת טיפולים בקולטר או על ידי הצמאה בעין תמר.
מצביעים על ניצני תפרחות המתפתחים בתוך הפקע. התמיינות לתפרחות 

ובהצמאה בולטת כבר בחודש ינואר בפקעים של העצים המטופלים בקולטר 
  ובפקעי הביקורת רק בחודש פברואר.

: השפעת טיפול בקולטר והצמאה בקיץ על דפוס 4איור 
. רמת הביטוי של הגן החל בעלים FT-1הביטוי של הגן 

בשלוש  real Time PCRנעשה באנליזת  מהטיפול ועד לפריחה
חזרות ביולוגיות של עלים משלושה עצים שונים )בהשוואה לגן 

 – Tukeyאותיות שונות מייצגות מובהקות במבחן(. מנרמל
Kramer HSD (P<0.05) .בין הטיפולים בכל נקודת זמן  

a 

b 

b 

a 

b 

b 

 ,MiTFL1השפעת טיפולים בקולטר או בהצמאה על דגם הביטוי העונתי של הגנים : 5איור 
MiTFL2 ו-MiAP1  א בפקעים אמיריים .- MiTFL1 ב,- MiTFL2 ג ,- MiAP1 כל נקודה מייצגת .

שונים(, ובכל אחת מהן שלוש חזרות חזרות ביולוגיות )דוגמאות מעצים  3שגיאת תקן של ± ממוצע 
חן במב ונבדק מייצגות מובהקות בשונות בין הטיפולים בכל נקודת זמן שונות טכניות. אותיות

Tukey – Kramer HSD (P<0.05).  
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ירידה בפקעים גרמו להטיפולים . (תוצאות לא מוצגות) בכל הטיפולים נמוכה לאורך כל העונה

נות לפריחה ייתמהלקראת הפריחה )המעכב את ה MiTFL1-1ברמת הביטוי של מוקדמת יותר 

הראה על  ,MiTFL1-2 לפריחה,ישיבות . גן הומולוגי שכנראה אינו קשור א'( ,5 איור) בפקע(

-MiTFL1במקביל לעליה ברמת הביטוי של . , ב'(5איור ) בהשפעת הטיפול דפוס ביטוי מעורב

מוקדמת יותר  השהיית, MiAP1ברמת הביטוי של גם חלה עם ההתמיינות לפריחה עליה  1

 (. ,ג' 5איור בעצים המטופלים )

לפני הבשלת הפירות. מספר הפירות הממוצע עוד מוקדם ובמועד אחד, בחלקה בוצע הקטיף 

תכו חנ ירות. הפ6איור -ב מתואריםינים לפי מועד הופעת התפרחת ימאופ ,לעץ שהתקבלו

ונבחן האם הזרע תקין או שהפרי פרתנוקרפי )מנוון זרע(. בטיפול הקולטר היה מספר גבוה 

שהתפתחו מתפרחות מוקדמות, כאלו שיצאו בחודשי דצמבר וינואר. אולם, מרבית  של פירות

הפירות האלה התבררו כפירות פרתנוקרפיים. מרבית הפירות בעצי הביקורת הופיעו 

, שיצאו בחודשי פברואר ומרץ. בטיפול ההצמאה שבו השראת הפריחה מתפרחות מאוחרות

הפריחה על פני עונה ארוכה יותר, נמשכה לטיפול הקולטר, בהשוואה יתה חלשה יחסית יה

אבל גם כאן, מרבית הפירות שהתפתחו על התפרחות המוקדמות היו פרתנוקרפיים. במהלך 

שופעים בחרקים מאביקים )חיפושיות, זבובים נראו זהר  תחנתבהעצים כל תקופת הפריחה, 

 .גורם מגביל של ההפריה לא היווברור שאלו  ודבורים(

השפעת טמפרטורת המינימום  ובחינת אקלים תמבוקר מהחמניסויי הפרחה ב .ב

 ועל החנטהחה יהפרהיומית על 

הביאו ו יםעיליהיו ציים טיפולי הפרחה קישמצאנו לת הפרויקט, ילפני תחבניסויים מקדימים 

דצמבר(. אולם בגלל תנאי חורף קרים -להקדמה של כחודשיים בפריחה )במהלך סוף נובמבר

. השפעת טיפולי קולטר והצמאה על קצב יציאת התפרחות ועל רמת הפרתנוקרפיה של הפירות :6איור 

)בכתום( ד. מספר הפירות התקינים -א. מספר התפרחות החדשות שהופיעו בכל מועד דיגום; ב
)השבוע בו יצאו  והפרתנוקרפיים )בכחול( שנותרו על העץ בטיפולים השונים בקטיף לפי מועד הפריחה

 ב. ביקורת, ג. הצמאה. ד. קולטר. הקווים מייצגים את שגיאת התקן..התפרחות(
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ו יהתקבלה חנטה יעילה והפירות שהתקבלו בפריחה המוקדמת המיד אחריהם, לא  ושבא

השפעת הטמפרטורה ומועד השפעתה על  ה שלבחינלצורך כמעט כולם מנווני זרע וקטנים. 

נדרשים תנאים מבוקרים.  ,התנוונת הזרעים, ולפיתוח פרוטוקול הפרחה וגידול פרי איכותי יעיל

בתחנת יאיר במו"פ ערבה ( 2מ 330גודל )בשודרגה חממת מחקר בעזרת תקציב מקרן יק"א, 

במצע מנותק. החממה חולקה לשלושה ניסויי הפרחה בעצים לצרוך עריכת  ,תיכונה וצפונית

 סגירת לבקר את טמפרטורת המינימום בלילה על ידי שבכל אחד מהם אפשר כ מפתחים

על ידי גם וטרמי עליון  ומסך וילונות

 חימום. 

הביא קולטר ה , טיפול2019-20בעונת 

 –חודש וחצי בפריחה להקדמה של ה

, אך טיפול ההצמאה לא היה חודשים

 .(7איור הפריחה )יעיל בהקדמת 

 תגם פריחה משמעותי ההתקבל

-א, 8איור נובמבר ודצמבר ), במוקדם

הפריחה  ההיית, 2020-21ב(. בעונת 

 עטה, ועמדה על כשבוע עד שבועייםומיתה ישהתקבלה הההקדמה בפריחה מאוחרת בכלל, ו

התקבלה היו משמעותיים יותר, לא  2020-21למרות טיפולי ההצמאה, שבעונת  .(ד-ג, 8איור )

לנבוע סיבה לכך יכולה ה להצמאה על הקדמת התפרחות )תוצאות לא מוצגות(.ניכרת השפעה 

רטיבות בעזרת חיישני ההיכולת לנתר את אחוז במצע טוף ובעציצים גדלו שהעצים ש מכך

)מוליכות  ניקוז מעולה שמאפשרמבנה מצע הטוף מלא בנקבוביות  הייתה מוגבלת.קרקע 

מדידת חיישן במצע הטוף הידראולית גבוהה( אך יכול להחזיק גם כמויות מים משמעותיות. 

לא תכולת המים בקרקע הלחות נמצא בין חללי אויר או חללים מלאים מים ולכן יתכן שמדידת 

 .שיקפה את מצב המים כפי ששורשי הצמח רואים

המנגו ידוע כרגיש לטמפרטורות נמוכות בזמן הפריחה )בגלל תקלות באיברים 

הרפרודוקטיביים של הפרח או בגלל בעיות בחנטה(. כדי לבחון את הנושא חולקה החממה, 

 הובהם נשמר פתחיםמלאחר הופעת התפרחות הראשונות בטיפול הקולטר, לשלושה 

ופעל מערך הלא חומם ואילו בשני האחרים  מפתחיםהאחד  –טמפרטורת מינימום שונה 

 20-ו 15-( ו2019-20)בעונת  מעלות 15או  12החימום לשמירה על טמפרטורת מינימום של 

הלא מחומם ירדו הטמפרטורות בחלק מהימים  בתא(. בשתי העונות, 2020-21מעלות )בעונת 

המינימום בהתאם המחוממים נשמרו הטמפרטורות  המפתחיםמעלות ופחות. בשני  8-ל

לא תמיד הצלחנו לשמור על טמפרטורה של  2020/21)אם כי בעונת  לטמפרטורות שנקבעו

בעצים בשתי העונות . השפעת טמפרטורות המינימום על הופעת התפרחות מעלות( 20

בעצים שהושראה בהם , 2019-20בעונת . 8איור ב שטופלו בקולטר מול עצי הביקורת מוצגת

תה לטמפרטורה יהפריחה בקולטר בששת השבועות הראשונים מתחילת החימום, לא הי

לעומת עצים התפתחות תפרחות בעצים מטופלים בקולטר : 7איור 
-. צילום מייצג של עצי שלושת הטיפולים  במוצמאים או עצי ביקורת

2/2/20 
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השפעה משמעותית על קצב הופעת התפרחות. בהמשך הניסוי החלו להיווצר פחות תפרחות 

שבתאים  חוממו לטמפרטורת מינימום גבוהה. לעומת זאת, בעצי הביקורת,חדשות בעצים ש

החימום הביא לדחייה בהופעת התפרחות הראשונות )בנוסף לפער הקיים בין  המחוממים,

טמפרטורת  2019-20ואף למניעתה. בעונת  העצים המטופלים בקולטר לבין עצי הביקורת(

 15ימום של נשבועות ובטמפרטורת מי 3-כ מעלות הביאה לפריחה באיחור של 12מינימום של 

שבועות. בנוסף, באפריל, בסוף הפריחה פרצו בעצי הביקורת ללא  5-מעלות לאיחור של כ

תפרחות  36-מעלות כ 12לעץ, בטמפרטורת מינימום של בממוצע רחות פת 60-חימום כ

. (ב ,8איור לעץ )בממוצע תפרחות  12-יצאו רק כמעלות  15ובטמפרטורת מינימום של 

תה יהיו דומות. בעצים המטופלים בקולטר הפריחה הי 2020-21התוצאות שהתקבלו בעונת 

 20-ו 15של  וללא חימום לילי. בטמפרטורות מינימום גבוהות חזקה יותר בטמפרטורות נמוכות

ג(. כמו  ,8איור מאוחרת התעכבה )הפריחה החלה פריחה ראשונה מוקדמת, אך מעלות, 

החימום פגע מאוד ביציאת התפרחות, וכשטמפרטורות  בעונה הקודמת, בטיפולי הביקורת,

 ד(. ,8איור כמעט ולא הופיעו תפרחות ) -מעלות  20-היו כהמינימום 

)ב( השפעת -ול בקולטר, ופכלל הניסוי בחינה של שני גורמים: )א( מועד הטי 2021/22בעונת 

טיפולי הגמעה בקולטר ניתנו באמצע חודש אוגוסט, ספטמבר או טמפרטורות מינימום שונות. 

ול היה פהשפעה חזקה על הקדמת הפריחה. ככל שמועד הטי ההייתאוקטובר. למועד הטיפול 

 ההיית, הפריחה התחילה במועד מוקדם יותר, אולם במועדי טיפול מאוחרים מוקדם יותר

שילוב של טיפולי קולטר להשראת פריחה בקיץ ושינוי טמפרטורת המינימום בחורף על קצב הופעת  השפעת: 8איור 
. מוצגים מספר התפרחות המצטבר שהופיעו על העצים במהלך כל עונת התפרחות בחממה מבוקרת אקלים בחצבה

עצים מטופלים בקולטר בעונת  – ד'-ביקורת ו -. ג' 2019-20עצים מטופלים בקולטר בעונת  –ב'  -ביקורת ו –הפריחה. א' 

 15°C)כתום(, על  12°C. בחורף, החל ממועד יציאת התפרחות המוקדמות טמפרטורת המינימום נשמרה על 2020-21

)ירוק( באמצעות חימום גמלונים נפרדים בחממה. עצים בגמלונים שלא חוממו בחורף מסומנים בכחול.  20°C)אפור(, או על 

שגיאת תקן ± . כל נקודה מייצגת ממוצע מצטבר מסומן באדום העלאת טמפרטורת המינימוםמועד הפעלת חימום לילה ל
(n=7.) 
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 לאחר הגמעה באוגוסט 9/2-בהיה שיא הפריחה  ב(.-א, 9איור יחסית )הקדמת הפריחה קצרה 

גם בתחילת בטיפול הביקורת , . לעומת זאתאוקטוברב ואלאחר הגמעה בספטמבר  22/2-בו

 א(. , 9איור הפריחה )מרץ עדיין לא הגיע שיא 

לטמפרטורת המינימום השפעה מעכבת על התמיינות התפרחות.  ההיית 2021/21בשנת 

ול פבטי לאחר הופעת התפרחותכחודש וחצי , הפעלנו את החימום רק 2021/22בעונת 

תפרחות ראשונות בטיפול הביקורת. בתנאים אלה נמצא  ן שלהקולטר המוקדם, ועם הופעת

-ג, 9איור המטופלים )שחימום זירז את קצב יציאת התפרחות גם בעצי הביקורת וגם בעצים 

טמפרטורות גם על השפיע ופתיחתה לרוח רק מצד אחד ד(. יש לציין שמבנה החממה 

 שהיו חמות יותר בתאים המחוממים )תוצאות לא מוצגות(. ,המקסימום בחממה בשעות היום

על השראת ה בעת הפריחבקיץ וכיסוי ביריעות פוליאתילן השפעת טיפולי קולטר  .ג

 פריחה בזני מנגו שונים בחוות זוהרה

נבחנה בחוות זוהר השפעת טיפל בקולטר בקיץ על השראת  2021/22-ו 2020/21ת ובעונ

איור וב 10איור מפורטות בבחמישה זני מנגו שונים. תוצאות הניסוי באביב פריחה מוקדמת 

בעונת  זנים שונים נכנסו לפריחה טבעית )טיפולי הביקורת( במועדים שונים וברמה שונה. .11

הזנים 'טומי אטקינס' ו'שלי' החלו בפריחה ראשונים, כבר בחודש ינואר, הפריחה  2020/21

'אורלי' כמעט ולא פרח ללא טיפולי קולטר. בכל בזנים 'אגם' ו'טלי' הופיעה בפברואר ואילו הזן 

שבועות בפריחה, ועליה של מספר  4-6הזנים טיפולי הקולטר הביאו להקדמה משמעותית של 

חו בעץ. בחלק מהזנים נוצרו מספר כפול של תפרחות, ובזן 'אורלי' התפרחות הכללי שהתפת

. עצים : השפעת מועד טיפולי הגמעה בקולטר וחימום בלילה לאחר הפריחה על קצב יציאת תפרחות הזן 'שלי'9איור 
שיצאו בכל תאריך )א( ומספר . מוצגים מספר או הושארו ללא טיפול )ביקורת( 19/10-ו 19/9, 19/8-להשראת פריחה בטופלו 

כחודש וחצי לאחר הופעת התפרחות  19/1בתאריך . 2019-20עצים מטופלים בקולטר בעונת  – (. ב)המצטבר  התפרחות

באמצעות חימום  20°C עלו 15°Cל נימום נשמרה עטמפרטורת המיהראשונות, ועם תחילת הפריחה בטיפול הביקורת 

הושארו ללא חימום. מוצגים מספר התפרחות המצטבר בעצי הביקורת )ג( ובעצים שטופלו גמלונים נפרדים בחממה או 
מועד הפעלת חימום לילה להעלאת טמפרטורת המינימום. כל נקודה מייצגת ממוצע  –. חץ אדום בקולטר באמצע אוגוסט )ד(

 (.n=4שגיאת תקן )± מצטבר 



 20-01-0139לפרויקט  מסכםדוח 

13 
 

בעונת  בהשפעת הקולטר.תפרחות לעץ  300שלא פרח כמעט כלל באופן טבעי, נוצרו כמעט 

התנהגות גדול משמעותית, אך היה גדולים יותר ולכן מספר התפרחות היו העצים  2021/22

, אך טיפולי תה דומה, כשהזנים 'אורלי' 'אגם' ו'טלי' מאחרים בפריחה הטבעיתיהזנים הי

 (. 11איור ) מקדימים בהם את הפריחה הקולטר

. מוצגים זוגות עצים מייצגים 2021: השפעת טיפול בקולטר על פריחת זני מנגו שונים בחוות זוהר באביב 10איור 
 .4/3/21 -לעומת עצי ביקורת לא מטופלים. העצים צולמו בשטופלו בקולטר 

קצב הצטברות   (.מרץ)עד תחילת  2021/22-ו 2020/21:השפעת טיפול בקולטר בקיץ על פריחת זני מנגו שונים בחוות זוהר באביב בעונות 11איור 
ילן )קווים התפרחות בטיפול הביקורת )קווים מלאים(, בעקבות טיפול בקולטר )קווים מקווקים(, ובעקבות טיפול בקולטר ועם הפריחה כיסוי במנהרת פלואת

  חזרות.  3ושגיאת תקן של לפחות ± בכל נקודה מוצג הממוצע  נוקדים(.מ
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יים רבים במועדי הפריחה הקודמת. בשנה זו המטע בשנים הקודמות הופיעו פירות פרתנוקרפ

היה פעיל מאוד בחרקים מאביקים טבעיים לאורך כל תקופת הפריחה. ניסינו לשפר את החנטה 

טמפרטורות המינימום לא  .באמצעות חימום פסיבי, על ידי כליאת העצים במנהרת פלסטיק

גבוהות באופן משמעותי. הושפעו מטיפול זה אולם במהלך היום היו הטמפרטורות במנהרה 

בחלק מהזנים, כיסוי של העצים  השפעה ניכרת על יציאת התפרחות. ההייתלטיפול זה לא 

 .במנהרת פוליאתילן הביאה להקדמה מסוימת בפריחה, בעיקר בזנים שנטו לפרוח מאוחר

 2020 במהלך החודשים נובמבר

דגמנו את  2021 פברואר–

הזנים  2 -מהמריסטמות 

הקיצוניים מבחינת מועד ועוצמת 

הפריחה שלהם: 'טומי אטקינס' 

. באנליזה (12איור ו'אורלי' )

הלימה עם היסטולוגית נמצאה 

 :מועדי תיעוד הופעת התפרחות

בעצי הביקורת בזן 'טומי 

אטקינס' שפרחו מוקדם 

ובעוצמה גבוהה, זיהינו התחלת 

 26/1/21-התפתחות תפרחות 

ד(. מנגד, -, ג12איור ) 14/1/21-יים מוקדם יותר בואילו בעצים המטופלים בקולטר, כשבוע

במריסטמות הקודקודיות של עצי הביקורת מהזן 'אורלי, לא הודגמו כלל התפתחות תפרחות 

חזרות מכל מועד דיגום(. לעומת זאת, בטיפול הקולטר ניתן היה לראות התפתחות  3)נבחנו 

-א ,12איור סית לטיפול בעצי 'טומי אטקינס', רק בתחילת פברואר )תפרחות בשלב מאוחר, יח

 . ב(

ההיסטולוגית נבחן במקביל לאנליזה 

 MiFT1גם דפוס הביטוי של הגן 

'טומי -בעלים של עצי הזנים 'אורלי' ו

(. בחודשים אוגוסט 13איור אטקינס' )

עד נובמבר נמצאה רמת ביטוי נמוכה 

בעצי הביקורת בזן 'טומי  של הגן.

 MiFT1אטקינס' העלייה בביטוי 

התרחשה בחודש ינואר בעוד 

בטיפול הקולטר העלייה החלה ש

בחודש דצמבר. העלייה בביטוי 

נמשכה בשני הטיפולים עד לסוף פברואר שם היא הגיעה לשיא, לאחר מכן חלה ירידה בביטוי 

קודקודיות  אנליזה היסטולוגית של התפתחות תפרחות במריסטמות: 12איור 
בהשראת טיפולים בקולטר או בביקורת בזנים 'אורלי' ו'טומי אטקינס' בעין 

ביקורת זן  -קולטר זן 'אורלי'. ג -ביקורת זן 'אורלי'. ב-א. 2020/21בעונת תמר 
מסמנים התפתחות קולטר זן 'טומי אטקינס'. חיצים שחורים  -'טומי אטקינס'. ד

 . 500µmמריסטמה של תפרחת. סמן הגודל מציין 

בעצים מטופלים   MiFT1-1השוואת דפוסי הביטוי של הגן:13איור 
 בקולטר ובעצי ביקורת לא מטופלים בזנים 'אורלי' ו'טומי אטקינס'.

חזרות ביולוגיות. אותיות  3שגיאת תקן של ± כל נקודה מייצגת ממוצע 
מייצגות מובהקות בשונות בין הטיפולים בכל נקודת זמן ונבדק במבחן 

Tukey – Kramer HSD (P<0.05). 
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סה"כ הייתה  MiFT1בזן 'אורלי' בעצי הביקורת רמת הביטוי של הגן  הגן במהלך חודש מרץ.

מרץ. לעומתם, טיפול  –נמוכה מאוד. בטיפול הביקורת, היא נשארה נמוכה גם בחודשים ינואר 

שיא בחודש פברואר שלאחריו, ובמהלך חודש להקולטר גרם לעלייה בביטוי הגן בחודש ינואר 

 מרץ, חלה ירידה בביטוי. 

ול בקולטר בקיץ להשראת פריחה וכיסוי ביריעות פוליאתילן בחורף על טיפההשפעת  .ד

 נתוני קטיף ואיכות פרי בחמישה זני מנגו

. הפרי היה בהתאם למדדי הקטיף ייםקטיפים סלקטיביים שבוע שישהביצענו  2020/21בעונת 

למקובל אצל בהתאם , שמיועד להבחלהמבחינת המדדים לפרי לקטיף אבל מוכן  ,עדיין בוסר

בחלק מהזנים הפירות התפרחת שלו.  פרצה נקטף נרשם המועד בולכל פרי ש .חקלאי הערבה

בין הפירות שנקטפו  ובלט הטיפול המשולב )קולטר בקיץ וכיסוי ביריעת פוליאתילן(של 

שהביא ארבעת הזנים בהם נבחן כיסוי ביריעות פוליאתילן, ב(. 14איור )בקטיפים הראשונים 

על ידי  הקדמת מועד הקטיףל ותרמשתוספת של טמפרטורות חמות במהלך שעות היום, ל

להקדמת  גרם המשולב טיפולהבזן 'אורלי',  קצב התפתחות מהיר יותר של החנטים והפירות.

תה יהי טיפול הקולטר, אך גם בכמות הפרי הגדולה ביותרקבלת ול מוקדם קטיףההבשלה, ל

סה"כ היבול היה פירות מאוחרים ו נקטפו בעיקרביקורת נים, בזמרבית ה. בהקדמה בקטיף

 ,שהיה קטיף מאסף ,עד למועד הקטיף האחרון הקטיף היה מאוחר מאוד.בזן 'שלי'  .נמוך יותר

 לא הגיעו לנתוני קטיף מספיק טובים ,ן בעצי הביקורתהים ובעצים המטופל , הןמרבית הפירות

 .גם התפלגות מועד יציאת התפרחות בכל קטיף, בכל זן וטיפול מתוארת 14איור ב. (14איור )

כאשר מרבית פברואר שהתפתחו בתפרחות התפתחו מפירות ה ,זניםבביקורת במרבית ה

הפירות בעצים לעומת  ,זאת הפירות התקבלו מתפרחות שהתפתחו בחודשים מרץ ואפריל.

שהגיחו מהתפרחות המוקדמות  שהתפתחו ,יריעת פוליאתילןאו ללא /ושטופלו בקולטר בשילוב 

מציגה את נתוני  2טבלה  חודש מרץ.תפרחות שהופיעו במיעוטם מרק פברואר וובינואר ב

 ,במרבית הזנים, אך לא בכולםמספר הפירות שהתקבלו בכלל הקטיפים ומשקלם.  –היבול לעץ 

ובמשקלם הביאו הטיפול להשראת פריחה בקולטר והטיפול המשולב לעליה במספר הפירות 

 בקטיף.

על מספר  במהלך הפריחה והחנטהכיסויי ביריעת פלסטיק  ושילוב עםבקיץ  ולי השראת פריחהפ: השפעת טי2טבלה 
 שגיאת התקן. ±מוצגים הנתונים הממוצעים לעץ  הפירות ומשקלם לעץ בכלל הקטיפים.

 מספר פירות לעץ 
 

 משקל פרי לעץ

 קולטר ביקורת 
קולטר וכיסוי 

 קולטר ביקורת ביריעה
קולטר וכיסוי 

 ביריעה

 40.6±7.1 50.0±3 36.8±11 167±25 215±9 143±44 אגם

 81.1±11.0 65.1±4.9 41.9±10.3 255±13 209±29 124±26 אורלי

 62.6±3.9 49.3±10.0 51.8±8.9 237±26 215±62 189±40 טלי

 54.1±10.3 45.7±6.4 63.6±8.9 171±29 177±28 197±28 ±טומי

  50.0±5.6 51.5±10.3  217±15 195±58 שלי
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, מוצקות, צבע TSSהקטיפים היו סלקטיביים ובוצעו בהתאם למדדי הקטיף. מנתוני המשקל, 

התפרחות התפתחות מועד או /טיפול ושפעת הה בין זיהינו הבדליםציפה וצבע הקליפה לא ה

באותו  לא נמצא הבדל במשקל הפרי בין הטיפולים השוניםכמו כן,  .איכות הפרי במועד הקטיףו

  .זן

  

: השפעת השראת פריחה או השפעת פריחה וכיסוי ביריעות פוליאתילן על מועד הקטיף 14איור 
התפלגות הפירות בכל קטיף מוצגת לפי  בהתאם למועד הופעת התפרחות עליהן התפתחו הפירות.

מועד התפרחת עליה התפתח כל פרי. פירות מתפרחות מוקדמות מוצגים בגווני כחול, פירות מתפרחות 
בגווני חום, ופירות מתפרחות מאוחרות בגווני ירוק )מועד הפריחה מפורט במקרא בגרף  אמצע העונה ב

 אטקינס', ד. 'אגם', ה. 'שלי' )ללא קולטר+ יריעת פוליאתילן(. טומי'–טלי', ג '–'אורלי', ב -העליון מימין(. א
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 דיון

ונה עהתפתחות והבשלת פירות מחוץ ל ,השראת פריחה מועדים וטיפולים להשראת פריחה:

ההתמיינות של הפקעים, ) םייוההתפתחות יגוד לסיגנלים הסביבתיים הטבעייםנעשית בנ

בניסויים השונים ודורשת להתערב במחזור הטבעי של העץ.  החנטה והתפתחות הפירות(

אמצעות טיפולי קולטר או הצמאה במהלך הקיץ. לאורך השנים למדנו להשרות פריחה יעילה ב

בעוד טיפולי השראת הפריחה בקולטר היו יעילים בעצים הבוגרים וגם בעצים בעציצים, אך 

בעצים בוגרים הצלחנו להביא להשראה יעילה, בניסויים בחצבה  שבתחנת זוהר בעין תמר

וארוכים עוד  קשיםקה עבעציצים גדולים לא היו טיפולי ההצמאה יעילים. יתכן שנדרשים תנאי 

נו אולם, בגלל מערכת השורשים המוגבלת בעציץ חשש .יותר כדי להביא להשראת פריחה

שהשימוש במצע טוף, המלא נקבים בעציצים יתכן  מניעת השקיה.ע טיפול קיצוני כזה של לבצ

 לעומת הקרקע החולית במטע גרם לעקת יובש נמוכה מדי.

השוואת התוצאות בחצבה בין  רטורת המינימום על התפתחות התפרחות:פהשפעת טמ

חודשי החורף  2019-20שתי עונות המחקר מצביעות על הבדלים בהשראת הפריחה. בעונת 

יתה חמה יותר. יתכן שלממשק יהש ,2020-21 החורף שבעונת היו קרים יחסית לעומת חודשי

יתה השפעה מעכבת על ההתמיינות לפריחה. השפעה זו התבטאה בפריחה יהטמפרטורות ה

 הקולטר. יוביעילות נמוכה יותר של טיפול 2020-21-מאוחרת יותר ב

אולם , יחהתמיינות לפרהעצי המנגו. תנאי הקור חשובים לידוע שתנאי הקור בחורף פוגעים ב

 ,.Ramirez and Devenport 2009, 2016; Dag et al) באיכות הפרח ובחנטההם פוגעים 

משטרי  שלושהכדי לבדוק את השפעות טמפרטורות המינימום על התהליכים הפעלנו  (.2000

טמפרטורת המינימום ב. זיהינו הבדלים בהתנהגות עצים מטופלים ועצי ביקורת שונים חימום

הקולטר, בהם כנראה כבר עברו הפקעים התמיינות לפריחה, המשיכו לפרוח השונות. עצי 

אולם, גם בעצים אלה נפגעה ההתמיינות של התפרחות המאוחרות בשבועות של החימום. 

מהטמפרטורה, ן חזק פבאולעומתם, עצי הביקורת שעדיין לא סיימו להתמיין הושפעו יותר. 

 בו את יציאת התפרחות. כיוח( עודווקא הטמפרטורות הגבוהות )שמעודדות צימ

מצביעות על כך שבתנאים קרים של תחילת העונה  2019-20התוצאות מעין תמר מעונת 

נפגעת החנטה של העצים ושבתפרחות המוקדמות עיקר הפירות המתקבלים הינם 

הפירות לא סבלו מהתופעה. השפעת יותר, ה חמה תישהי 2021/22בשנת פרתנוקרפיים. 

דימה במקצת הזנים את הקטיף, ובשילוב עם כיסוי במנהרת פוליאתילן הגמעה בקולטר הק

 התקבלה הקדמה משמעותית. 

להתמיינות והתנאים הדרושים בין התנאים האינדוקטיביים הגישה בפרויקט מנסה לאזן 

והבנה יסודית  םעדיני ניםדורשת איזו . גישה זוחנטה והתפתחות פירותהדרושים לפריחה, 

נדרשים תנאי קור כדי לעודד  .המולקולריתהפיזיולוגית וברמה המתרחשים יותר של התהליכים 

של הפרחים,  תקינהאת הפריחה המוקדמת, אולם תנאים אלו יכולים לפגוע בהתפתחות 

תנאי חום במהלך הפריחה מעודדים את התפתחות  ,מנגדבפעילות הדבורים ובהאבקה. 
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במגוון הניסויים שבצענו עד היום ת. ינות תפרחות מאוחרויהפירות אך יכולים לפגוע בהתמ

פריחה סתווית הצלחנו להשרות  . אולם, לאהצלחנו להשרות פריחה מוקדמת במספר שבועות

פריחה בעיות החנטה ב. בנוסף, בנובמבר שתאפשר חנטה לפני ירידת הטמפרטורות מוקדמת

משמעותית יותר של חורף מנעה הקדמה תנאי קור בוהתפתחות הפירות האיטית בהחורפית 

בעין תמר, באתר  –בשטח פתוח  הקטיףלהקדמת  –הקטיף. המחקר התקדם לכמה כיוונים 

על ידי כיסוי העצים במנהרות פוליאתילן, ולפיתוח מערכת בו הטמפרטורות גבוהות יחסית, 

למרות ההתקדמות במחקר יעילה בחממות מחוממות, בניסויים בחממה מבוקרת בחצבה. 

אנו מקווים  יות, עדיין אין בידינו פרוטוקולים יעילים ואמינים להפצה למגדלים.תיובהבנת הבעי

שהמשך המחקר יאפשר להתקדם במציאת התנאים האופטימאליים להפרחה ולהתפתחות 

להשראת פריחה מוקדמת ואמינים  יםיעיל יםמסחרי יםיאפשרו פיתוח פרוטוקולר שאהפרי, 

  .בערבהבשטח פתוח ובחממות והקדמת ההנבה 

שונות גדולה בין הזנים ברמת הפריחה שלהם בתנאי מצאנו  השראת פריחה בזני מנגו שונים:

תוצאות תפרחות. ה קולטר על הפריחה המוקדמת ועל כללחום וברמת ההשראה של טיפולי 

הראו רגישות שונה שעבודות אחרות תוצאות אלה תואמות  אלו חזרו בשתי עונות בעין תמר.

את או מעכבות ורות המקסימום המעודדות טלטמפרוהן לטמפרטורות המינימום הן של זנים 

יש זנים הזקוקים למנות קור גבוהות לפריחה  . מצאנו שבתנאי הערבה הצפוניתהפריחה

בעתיד יש לקחת גורמים וטיפולים בקולטר יכולים לתת מענה לפריחה במקרים של חורף חם. 

 דול בערבה.אלה בחשבון בבחינת הזנים המתאימים לגי

לאפיון השפעת הטמפרטורה והזן על פריחה טבעית ועל השראת פריחה מחוץ  פיתוח מודל

הטמפרטורה לאורך העונה על  שהתקבלו בעבודה זו מצביעות על השפעתהתוצאות  :לעונה

השראת הפריחה. השפעה זו ניכרת גם בחודשי הקיץ )בהם לא תמיד הצלחנו להשרות 

הסתיו. למועד ההתקררות המשמעותי בסתיו בערבה השפעה פריחה(, וגם במהלך חודשי 

המשך  מרכזית על מועד הפריחה, כפי שבולט בהשוואת מועדי הפריחה בשנים השונות.

השפעת , ביחד עם סקרים ואיסוף נתונים רב שנתיים על מתקנים מבוקרי טמפרטורההשימוש ב

יאפשר לפתח מודל אקלימי שיוכל לנבא את מועד  במטעים שונים, על הפריחה הטמפרטורות 

צריך להתחשב ויעילות הפריחה בהתאם להשפעת הטמפרטורה בחודשים שקדמו. מודל זה 

   שמצאנו בין הזנים לרגישות הפריחה והשראתה.גם בהבדלים כמבון 
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