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 תקציר
ענף החוחובה נמצא בתנופת התפתחות מהירה, כאשר עיקר הנטיעות בנגב. תנופה  -הצגת הבעיה 

זו היא תולדה של מחירים גבוהים לשעוות החוחובה, התאמת הגידול לתנאי גידול קשים והדרישה 
 בחוחובה הפוריות על המשפיעים הגורמים את ללמוד -יזםמטרת המהמצומצמת יחסית לכח אדם. 

 שונות מים באיכויות וגיזום, צ"הגנה, הזנה, השקיה פרוטוקולי לפתחו לשפר מעשיות דרכים צואולמ
ניסויים בתנאים מבוקרים ובשדה בקבוצות מחקר ייעודיות  -שיטות עבודה .שעווה ואיכות יבול לקבלת

ימות אופיין הקשר בין עומס הפרי לתכולת יסודות ההזנה והפחמ -תוצאות עיקריותלכל תחום נלמד. 
האשלגן יורדות בעומס פרי גבוה  תכולות,ברקמות הצמח השונות במהלך חודשי השנה כאשר נראה ש

אופיינו גידול הפרי, הזרע וצבירת ומגמה הופכית בין רמות הסוכרים המסיסים למאגרי העמילן בצמח. 
, קור להתעוררות מתרדמה כי נדרשת מנתבמחקר זה הראנו  תוך כחודשיים. שמתרחשתהשעווה 

מתרחש בין תחילת מרץ לסוף בענפים ללא פרי. עיקר הצימוח  ושדרישה זאת שונה בין הזנים השונים.
אפריל עם גל צימוח נוסף בסתיו, כאשר בנושא ההשקיה, מסתמן כי טיפול הביקורת המייצג את 

לירידה  גורמתהחזר התאדות( מביא ליבול מיטבי. ירידה מערך זה  50%ההשקיה המקובלת )סביב 
המליחות, נמצא שצמחי החוחובה מסוגלים  ה ליבול. בנושאאינה מוסיפוצמוח ועליה במנת ההשקיה ב

לצבור כמויות גדולות מאד של מלחים בעלווה ובשורשים, כאשר מסתמן שבזן חצרים עד מליחות של 
ECi – 4.5 ds/m  אין פגיעה משמעותית בתפקוד הצמחים בעוד שבזן חצרים ניכרת ירידה בביומאסה

 סיכום דו שנתיבם העליה במליחות. בניסוי ההזנה, ניכרת השפעת הטיפולים על רמת החנקן בעלים, ע
ולאסוף נתונים על הניסוי מומלץ מאוד להמשיך  אךק"ג לדונם לשנה  37-למנה של כ  מתקבל יתרון קל

על איכות השעווה. השינויים למשטר ההזנה וההשקיה השפעה  ממצא זה.   ולחזק מנת לאמת
ת בעלי חשיבות בהקשר הבריאותי של השעווה. חומצות וכהלי השומן עשויים להיושהתקבלו בהרכב 

דת יבול רבה בשנה הראשונה 'מפוצים' יאים ליריבנושא הגיזום, מסתמן כי טיפולי גיזום חריפים המב
ביבול גבוה בשנה העוקבת, כך ניתן להשתמש בטיפולים אלו להצערת המטע והתאמת לכלים ללא 

מסתמן כי עיקר הפגיעה של מחלת הפוזריום  בנושא המחלות,פגיעה משמעותית ביבול לאורך זמן.  
גדולה בין צמחי  שונותנמצאה  היא בצמחים צעירים ועם התבגרות החלקה, תסמיני המחלה נעלמים.

זכר מבחינת מועד פריחה, עוצמתה, מספר גרגרי אבקה וחיוניותם. השומר אופיין מורפולוגית בשני 
מאידך פוגעות בפתיחת השומר ומקטינות את  זנים עיקריים, נמצא כי עקת מים מחד והרטבת הנוף

נליים, נראה שתכשירים משחררי אתילן המביאים ומריעילות הניעור. נבחנו סדרה של טיפולים הו
 להזדקנות מואצת של השומר ורקמת הניתוק נותנים תוצאות מבטיחות בהקשר ליעילות הניעור.    
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ת שדורשות שנות לימוד נוספות כדוגמת יש להמשיך את המחקר במיוחד במערכומסקנות והמלצות. 

מקור הנגיעות העיקרי של פוזריום הוא שתילים נגועים ולכן יש צורך להקים ניסויי גיזום, השקיה ודישון. 

לא הוכחה יעילות כלכלית של שימוש  מטעי אם של צמחים בריאים אשר ישמשו להכנת חומר הריבוי.

יעיל וכלכלי כאשר יש סידוק קרקע והמגדלים כבר  שימוש ברשתות נמצאבתכשירים נגד הפוזריום. 

מתחילים לאמץ שיטה זו. זכרים מצטיינים אופיינו והועברו לריבוי וגטטיבי במשתלה, הללו יוכלו להיות 

בהקשר לפיחת השומר והגברת יעילות הניעור, יש פוטנציאל טוב לתכשירי מופצים למגדלים בהמשך. 

ותחו מדדי איכות ראשוניים, נון, עיתוי ונזקים של נשירת עלים. אתרל אך יש להמשיך לבדוק לגבי מינ

 יש להמשיך לבחון את הקשר בינם לבין ההשפעות הביולוגיות. 

 

.הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים. הניסויים לא מהווים המלצות לחקלאים  

 2019 אפריל       חתימת החוקר הראשי:    

 

ו מהמחקרשנבעוהרצאות פרסומים רשימת   

2019-ו 2018, 2017כינוס השנתי של מגדלי החוחובה - הרצאות  
כותרת – Scientia Horticulturae-המתאר את העבודה בנושא מפרים מצטיינים הוגש ל - מאמר

 המאמר:
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and pollen production 
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 מבוא. 1 

 החל בארץ הגידול. התפתחות בתנופת נמצא החוחובה ענף, בנסיגהבארץ  המטע ענפי מרבית בעוד

 אלבישר. לשנה חוחובה שמן טון 3,000-כ בעולם מיוצרים, כיום. זריעים חלקות עם 60-ה בשנות

לסוף  הערכה) דונם 27,000-כ של בשטח בנגב מתרכז והגידול לשנה שמן טון 1,200-כ מייצרים

 ממוכן מהשטחים ניכר בחלק כאשר, מיכון של שונות ברמות נעשה בישראל החוחובה גידול(. 2017

 שעוות. בכך הכרוכות הבעיות שלל על, שוליות וקרקעות שוליים במים בעיקר ומגודל, מלא באופן

 .השנים עם ברציפות ועולה הולך לה והביקוש הקוסמטיקה בתעשיית משמשת וחובההח

 והגידול בשנה דונם 3,000-כ של גדולה נטיעות לתנופת האחרונות בשנים הביאה הגבוהה הרווחיות

 בממשק בסיסיות שאלות, הגידול של המהירה ההתרחבות אף על. בנגב משקים ויותר ליותר נכנס

, ניסיונו לפי נוהג מגדל וכל נלמדו ולא כמעט, וגיזום הצמח עיצוב, צ"הגנה, הזנה, השקיה כמו הגידול

 ולהערכתנו העולמי השעוה משוק 40%-כ כיום מהווה ישראל. בשטח המתעוררות בעיות מעט לא תוך

 בעולם המגדלים עם ולהתחרות היכולות את לשמר מנת על. הגידול שטחי את ולהגדיל להמשיך ניתן

 ולשגשג להמשיך לענף שיאפשר דבר. לנגב המתאימים גידול פרוטוקולי ולבנות ידע יפער לסגור יש

 .בעתיד גם בישראל

 

 המחקר מטרות. 2

 :עיקריים יעדים שני למיזם

 . לשפרה מעשיות דרכים ולמצוא בחוחובה הפוריות על המשפיעים הגורמים את ללמוד. 1

 שעווה ואיכות יבול לקבלת שונות מים יכויותבא וגיזום, צ"הגנה, הזנה, השקיה פרוטוקולי לפתח. 2

 :הן המיזם של הייחודיות המטרות. מיטביים

 פרודוקטיבית של חוחובה במטע מסחרי.רלימוד התפתחות וגטטיבית ו .1

 .הנגב לתנאי השקיה מימשק והתאמת השקיהלממשק  חוחובה של תגובה אפיון .2

 .אלו למים תאיםמ מימשק ופיתוח מליחים למים חוחובה זניתגובה של  אפיון .3

 .בחנקן דישון מימשק וגיבוש לחנקן חוחובה של תגובה אפיון .4

הפריחה והאסיף  במועדי שליטה, הפוריות להגברתממשק גיזום  ופיתוח הצמח עיצוב .5

 .למיכון והתאמה

 ביבול ופיתוח דרכים להתמודדות איתם. הפוגעות מחלות זיהוי .6

 .הפרי איסוף לייעול קרקע חיפוי בחינת .7

 .הזרע ואיכותים מצטיינים לשיפור החנטה מפר איתור .8

 .המסיק בזמן סגור השומר בהם הפירות מספר הקטנת .9

 .אלו מדדים על והאגרוטכניקה הזן השפעת ובחינת איכות מדדי קביעת, השעוה אפיון  .10
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 המחקר ותוצאות הניסויים עיקרי פירוט. 3

, דג. א) חרימס במטע חוחובה של ורפרודוקטיבית וגטטיבית התפתחות לימוד 3.1

 1 מטרה -( צור תל. נ

 בחינת השפעת עומס פרי על מאזן פחמימות ומינרלים .3.1.1

שיחים בגודל ועומס פרי דומה, ממחציתם הוסר הפרי  12בחלקת חוחובה ותיקה בגילת סומנו  -שיטות 

ובמחציתם הושאר הפרי )השיחים שויכו באופן אקראי לטיפולים(. הרקמות הבאות נדגמו לבחינת 

חמימות )סוכרים מסיסים ועמילן( ומינרלים; עצה, שיפה, ענף צעיר, ענף מעוצה, עלים מפנה תכולת פ

עלים  -דרומי, עלים מפנה צפוני, שורש עבה ושורש דק. למאזן המינרלים נדגמו עלים בשני גילאים

הסרת  צעירים ועלים בוגרים. מועדי הדיגום, לפי שלבים פנולוגיים: סוף צימוח סתוי, שיא פריחה, מועד

פרי )אביב מוקדם(, צימוח אביבי ותחילת צבירת שמן, שיא צבירת השמן, הבשלה, צימוח סתוי, תחילת 

 פריחה ואחרי חנטה.

בעלים. ניתן לראות כי בשיחים  חנקן, זרחן ואשלגןמסכם את תוצאות בדיקת ה 3.1.1איור  – תוצאות

האחרים לא ניכרת השפעה ברורה עמוסי פרי, יש ירידה ברמת האשלגן עם הבשלת הפרי, ביסודות 

לעומס היבול. קיימים שינויים ברמות היסודות בעלים בין מועדי הדיגום השונים ובין עלים בגילאים 

שונים. כאשר באופן עקרוני, נראית רמת שיא ביסודות ההזנה בעלים צעירים בחודשי האביב 

 המאוחרים. 

 

ומס יבול, מצד שמאל, עלים צעירים ובצד השתנות רמת המאקרואלמנטים בהתאם לע. 3.1.1איור 

   ש.ת.± ימין, עלים בוגרים. מוצגות תוצאות ממוצעים 
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(, במהלך גידול הפרי יש ירידה בתכולת פחמימות המסיסות  3.1.2בהקשר למאזני הפחמימות )איור 

כאשר אוגוסט, יש עלייה בפחמימות בכל הרקמות,  -הנמדדים. עם התבגרות הפרי, ביוני םאיבריהבכל 

בענפים צעירים ובגזע, יש הבדל מובהק בפחמימות בין השיחים מהם הורד פרי לבין הביקורת, עם 

, עם הצמוח הסתוי. הדינמיקה אברים הרת. בהמשך, הפחמימות יורדות בכל רמה גבוהה יותר בביקו

ירד של מאגרי העמילן היתה שונה מזו של הפחמימות המסיסות. בענפים צעירים ובוגרים, העמילן 

במהלך החנטה והתפתחות הזרע. במהלך הסתיו, בעוד שהפחמימות יורדות, העמילן עולה בענפים. 

בגזע, תכולת העמילן היתה יציבה בזמן הפריחה והחנטה. יש עליה המגיעה לשיא בסתיו, במקביל 

ש, ' שורג /מ"ג 205לירידה בפחמימות המסיסות. שורשים מעובים התחילו עם רמות גבוהות יחסית של 

 ביוני ואוגוסט ניכרו הבדלים מובהקים בצבירת העמילן בין הטיפולים, בהמשך, הבדלים אלו הצטמצמו. 

 

 

 

 

השתנות . 3.1.2איור 

רמת הפחמימות 

המסיסות והעמילן 

באברי הצמח השונים 

בהתאם לעומס יבול. 

סוכרים  -קוים רציפים

 -מסיסים, קוים מקווקוים

עמילן. סימנים המופיעים 

דים מסויימים מעל מוע

מעידים על הבדל 

  (P<0.05)מובהק

  בהשפעת הורדת הפרי.
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 בחינת התפתחות בתנאי שדה של הזנים חצרים ובנציוני על רקע עומסי יבול שונים 3.1.2

סומנו ענפי צימוח צעירים בשתי חלקות סמוכות בחצרים, בחלקה של הזן  2017בתחילת  -שיטות 

שיחים מייצגים. בכל  6. בכל זן נמדדו 2009הזן 'בנציוני' מנטיעת וחלקה של  2007'חצרים' מנטיעת 

שיח, בכל מפנה )מזרח ומערב( סומנו חמישה ענפים של צימוח צעיר. בשני ענפים הורד הפרי למרחק 

( ובשלושה הושאר הפרי. מדידת התארכות וספירת פרקים נערכה 30.3.17ס"מ מהענף המסומן ) 30

דגמו פירות בשלבי ההתפתחות השונים, נשקלו, יובשו ובעזרת מערכת מדי כחודש. מדי כשבועיים נ

 סוקסלט נקבעה תכולת השמן בהם. 

עיקר הצימוח היה בין מרץ למאי, הורדת פרי בזן בנציוני הביאה לגל צימוח סתוי נוסף )איור   –תוצאות 

קשר הדוק בין מספר  (. בזנים חצרים ובנציוני, בכל מפרק שני לערך, יש ניצן פריחה ועל כן יש3.1.3

-בובזן חצרים  2017-בי, גרמה לצמוח מוגבר, בבן ציוני המפרקים ליבול בשנה העוקבת. הורדת הפר

 . שתי שנים אלו התאפיינו בעומס יבול נמוך יחסית. 2018

החל גידול הפרי מוקדם יותר, עקום גידול  2018-ב. 3.1.4נתוני גידול פרי וצבירת שעווה מוצגים באיור 

(. המשקל הרטוב של הזרע הלך ועלה והגיע לשיא באמצע Aבשני הזנים היה חופף למדי )איור  הפרי

(. ההסבר לעצירת C(, לעומת זאת, המשקל היבש המשיך ועלה במשך עוד כחודש )איור Bיוני )איור 

מים  70%-מהעליה במשקל הרטוב והמשך צבירת המשקל היבש, היא ההתיבשות הרציפה של הזרע 

(. אחוז השעווה בזרע עולה במהירות בזמן Dהתפתחות עד לאחוזים בודדים בסופה )איור בתחילת ה

, בשני 2017-לביחס  2018-בקצר בין סוף אפריל לסוף מאי, מעניין שאחוזי השעווה היו מעט גבוהים 

(. המדד המעניין ביותר מבחינה אגרונומית, בהקשר זה הוא כמות השעוה לזרע. ניתן Eהזנים )איור 

-בג' בחצרים.  0.4 -ג' שעווה לזרע בבנציוני וכ   0.5הגיע הערך לשיאו בסוף יולי,  2017-באות שלר

 גר' שעווה לזרע בשני הזנים. 0.6-כ, השיא הגיע כבר בסוף יוני, עם 2018

 

 

(. הערכים המוצגים B( וחצרים )Aהשפעת הסרת הפרי על הצמוח )פרקים( בזנים בנציוני ) .3.1.3איור 

 ש.ת. ± עים הם ממוצ
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 -Cמשקל זרע,  -Bמשקל פרי,  – Aהתפתחות הזרע וצבירת שמן בזנים בנציוני וחצרים; . 3.1.4איור 

 משקל שעווה בזרע.   -Fתכולת שעווה בזרע,  -Eתכולת מים בזרע,  -Dמשקל זרע יבש, 

 

 פריחה וחנטה 3.1.3

תחיל באמצע פברואר ונמשך עד סוף  החוחובה הוא צמח דו ביתי וירוק עד. בישראל, הלבלוב מ - רקע

נובמבר והפריחה הנקבית מתחילה בתחילת דצמבר ומסתימת בסוף פברואר, בהתאם לזן. נמצא 

שמשטר הטמפרטורה במהלך הצימוח קובע במידה רבה את מידת ההתמיינות לפריחה, ושיש שוני 

לחשיפה לטמפרטורות בטווח  . ניצני פריחה זקוקיםBenzioni et al., 1992)בדרישת לקור בין הזנים )

 . (Dunstone, 1980)על מנת לצאת מתרדמה   C020-ל  C05של בין 

הנחת העבודה שלנו היא שפקעי פריחה בצמחי חוחובה צריכים חשיפה לקור כדי לצאת  - מטרות

מתרדמה ושאורך החשיפה הנדרשת תלוי בגנוטיפ/זן. מידע  לגבי דרישת קור ליציאה מתרדמה בזנים 

 השונים יאפשר התאמת זני החוחובה לאזורי הגידול השונים.

ות מבוקרות אקלים )קמפוס ברגמן בב"ש( ובמקביל בשטח במחקר זה ביצענו ניסויים בחממ - שיטות

. בשנה הראשונה 64-פתוח, בייחורים מושרשים בני שנתיים או יותר, בשלושה זנים: חצרים, בנציוני ו

שורשים "אחים" בע"מ. לניסוי בחנו רק שני זנים, חצרים ובנציוני, שהיו זמינים לרכישה במשתלת 

במטע בקיבוץ חצרים ומסרנו אותם למשתלת  64)ייחורים( מהזן אספנו ענפים צעירים  2016בסתיו 
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 2017שורשים כדי להשריש אותם ולמסור לנו צמחים בריאים עם מערכת שורשים מפותחת. באביב 

 .2018-19-ו 2017-18קיבלנו את הייחורים המושרשים, איתם ביצענו את הניסויים בשנים  

יוני הועברו לשטח פתוח בקמפוס "ברגמן" בבאר הצמחים מהזנים חצרים ובנצ 13/09/16בתאריך 

גרם  10ליטר בתערובת שתילה, בתוספת של  2.5הצמחים נשתלו בעציצי  26/10/16שבע. בתאריך 

דשן "אוסמוקוט". מלבד  צמחים מכל זן אשר הושארו בשטח פתוח כביקורת, יתר הצמחים הועברו 

יום/ לילה, בהתאמה. מספר שעות  27/20°Cלחממה עם בקרת טמפרטורה במשטר טמפרטורות של  

אור ועוצמת האור היו טבעיים לעונה. לאחר שבועיים בחממה המבוקרת טמפרטורה, הצמחים חולקו 

(. טיפול הקור 3.1.1לשבע קבוצות טיפול אשר נחשפו לטמפרטורות שונות לפרקי זמן שונה )טבלה 

לאחר טיפולי הקור, הצמחים הוחזרו שעות.  10ניתן בחדרי גידול בקמפוס שדה בוקר, באורך יום של 

 Aלחממה מבוקרת טמפרטורה להמשך גידול. פקעי הפריחה בכל צמח נספרו וסומנו באותו יום )איור 

(. המעקב אחרי מספר פקעי פריחה שהתעוררו )פרחו( נמשך ארבע חודשים לאחר טיפול הקור 3.1.5

 (.B  3.1.5)איור 

 

רטורה מבוקרת ובאוויר פתוח(. משך הזמן לכל טיפול מתואר טיפולי קור וביקורות )טמפ: 3.1.1טבלה 

 בימים. מספר הצמחים לפי זן וטיפול. 

Treat

ment 

no. 

Temper

ature 

Night/D

ay (C˚) 

Dura

tion 

(Day

s) 

2016/17 2017/18 2018/19 

Haze

rim 

Benzi

oni 

Haze

rim 

Benzi

oni 

"6

4" 

Haze

rim 

Benzi

oni 

"6

4" 

1 20/27 - 10 10 8 8 8 7 6 6 

2 6/12 3  8 8 6 6 6 ND ND 
N

D 

3 6/12 7 8 8 6 6 6 6 6 5 

4 6/12 14 8 8 6 6 6 6 6 5 

5 6/12 21 ND ND ND ND 
N

D 
6 6 5 

6 10/16 7 8 8 6 6 6 6 6 5 

7 10/16 14 8 8 6 6 6 6 6 5 

8 10/16 21 6 6 6 6 6 6 6 5 

9 
Open 

field 
- 10 10 6 6 6 8 7 6 

- ND לא נבדק. 

 

 

 

 התפתחות הפרח חוחובה.: 3.1.5 איור

A-  .פקע פריחה רדוםB- ,פתיחת הפרח 

 עם שלושת הצלקות מאורכות ורצפטיביות.

 

A B 
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יום/ לילה(,   10/16°Cאו  6/12°Cצמחים מושרשים משלושה זני חוחובה נחשפו למנות קור ) - תוצאות

יום/ לילה(.  20/27°Cרת )במשך מספר ימים )שלושה פרקי זמן(, ואחריו הועברו לטמפרטורה מבוק

של פרחים שנפתחו  100%פעם בשבוע, במשך ארבעה חודשים, נספרו פרחים שנפתחו. תוצאה מעל 

משמעותה היא שנוצרו פקעי פריחה לאחר החשיפה לקור, כך שנספרו יותר פרחים פתוחים מאשר 

 פקעי פריחה במועד התחלת הניסוי. 

( לא 2016/17 . בשנה הראשונה )עונת3.1.2בטבלה  צגמוסיכום תוצאות בשלושת השנים בזן חצרים 

יום/ לילה(.  27/20°Cנמצאה מובהקות סטטיסטית בין כל טיפולי הקור לביקורת ללא חשיפה לקור )

מובהקות סטטיסטית הייתה רק בין כל טיפולי הקור והביקורת ללא חשיפה לקור לבין הביקורת בשטח 

( מספר הפרחים 2017/18. בשנה השנייה )עונת 121%עם  הפתוח, בו הייתה הפריחה הגדולה ביותר 

שנפתחו היה מאוד נמוך בכל הטיפולים ובביקורת ללא חשיפה לקור. לא הייתה כלל התעוררות של 

יום/ לילה(. גם כאן ישנה  6/12°Cבטמפרטורה היותר נמוכה ) 4-ו 3, 2פקעי פריחה בטיפולים 

ח, בו עוצמת הפריחה הייתה הגדולה ביותר מובהקות סטטיסטית רק עם הביקורת בשטח הפתו

-ל ה( עוצמת הפריחה בביקורת ללא חשיפה לקור הגיע2018/19(. בשנה השלישית )עונת 87%)

. בטיפולים , בהתאמה14.5%-ו 21 –עוצמת הפריחה הייתה נמוכה מאוד  4-ו 3. גם בטיפולים 28.7%

. לא הייתה מובהקות 42.6%-הגיע ל פרחו כמחצית מכלל פקעי פריחה. בשטח הפתוח הפריחה 8עד  5

 סטטיסטית בין כל הטיפולים והביקורת בחוץ.

 

 השפעת טיפולי קור על עוצמת הפריחה בזן חצרים.: 3.1.2טבלה 

 

מסמל מובהקות בהשוואה  * קורת )ללא חשיפה לקור( לכל טיפולי הקור.לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין הבי
 open field -( .(control (p<0.05, Dunnet’sבין כל הטיפולים, הביקורת ללא חשיפה לקור והביקורת בחוץ )

test) . ND-  .לא נבדק 

 

Treatment no. 

Temperature 

night/day 

(°C) 

Duration (days) 

% of flowers at anthesis  

(out of total flowers) 

2016/17 2017/18 2018/19 

1 20/27 - 86 15 28.7 

2 6/12 3 86 0 ND 

3 6/12 7 84 0.6 21 

4 6/12 14 87 0 14.5 

5 6/12 21 ND ND 45.8 

6 10/16 7 91 6 54.4 

7 10/16 14 68 20 43.3 

8 10/16 21 96 14 51.1 

9     Open field - control - 121* 87* 42.6 
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( 2016/17 . בשנה הראשונה )עונת3.2.2בטבלה  מוצגסיכום תוצאות בשלושת השנים בזן בנציוני 

יום/ לילה(. נמצאה מובהקת  27/20°Cמהפרחים התעוררו בביקורת ללא חשיפה לקור ) 57%-נמצא ש

יום/ לילה(. בשטח הפתוח נמצא  10/16°Cיום בטמפרטורה מתונה ) 21סטטיסטית רק בטיפול של 

הפרחים  ( מספר2017/18. גם בזן בנציוני בשנה השנייה )עונת 180%אחוז הפריחה הגדול ביותר עם  

בכל טיפולי הקור. בביקורת ללא חשיפה לקור לא הייתה כלל פריחה.  -אפסי  –שנפתחו היה מאוד נמוך 

-בשטח הפתוח הפריחה הגיע ל 7.-ו 6, 4, 2לא הייתה כלל התעוררות של פקעי פריחה בטיפולים 

מאוד ( עוצמת הפריחה בביקורת ללא חשיפה לקור הייתה 2018/19בשנה השלישית )עונת . 94%

. נמצאה מובהקות סטטיסטית בין כל טיפולי קור והביקורת ללא חשיפה לקור לבין 5.8% -נמוכה 

 .60.7%-הביקורת בשטח הפתוח, בו הפריחה הגיע ל

 

 השפעת טיפולי קור על עוצמת הפריחה בזן בנציוני.: 3.1.3טבלה 

 

 21ולי הקור, חוץ משנה הראשונה, לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין הביקורת )ללא חשיפה לקור( לכל טיפ
 לא נבדק.  -ND   . (p<0.05, Dunnet’s test) יום/ לילה. 10/16°Cבקור מתון של  -יום ב

  ).open field -controlמסמל מובהקות בהשוואה בין כל הקבוצות והביקורת בחוץ )  +
 - open fieldיקורת בחוץ )מסמל מובהקות בהשוואה בין כל הטיפולים, הביקורת ללא חשיפה לקור והב  *

.(control  

 

( מעט מאוד פרחים פרחו 2017/18 . בשנה הראשונה )עונת3.1.4הובא בטבלה  64סיכום תוצאות בזן 

מהפרחים התעוררו.  1.4%( רק יום/ לילה 27/20°Cברוב הטיפולים. בביקורת ללא חשיפה לקור )

, עם עוצמת פריחה היותר  יום/ לילה 10/16°C-וים ב 21מובהקות סטטיסטית נמצאה רק בטיפול של 

.  מובהקת סטטיסטית נמצאה בין כל טיפולי קור וביקורת ללא חשיפה לקור 25.5% –משמעותית 

( 2018/19. בשנה השנייה )עונת 89%לביקורת בשטח הפתוח, עם עצמת הפריחה הגדולה ביותר של 

 

Treatment no. 
Temperature 

night/day (°C) 

Duration 

(days) 

% of flowers at anthesis  

(out of total flowers) 

2016/17 2017/18 2018/19 

1 20/27 - 57 0 5.8 

2 6/12 3 62 0 5.4 

3 6/12 7 65 3.5 41.6 

4 6/12 14 84 0 ND 

5 6/12 21 ND ND 38.8 

6 10/16 7 64 0 19.4 

7 10/16 14 67 0 28.7 

8 10/16 21 102+ 4.3 6.3 

9          Open field - control - 180* 94* 60.7* 
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חשיפה לקור והביקורת בשטח לא הייתה מובהקות סטטיסטית בין כל הטיפולים והביקורת ללא 

הפתוח. עצמת הפריחה בכל הטיפולים והביקורות )ללא חשיפה לקור ובשטח הפתוח( הייתה נמוכה 

 .28.2%-ל 1.2%ביותר, בין 

 .64השפעת טיפולי קור על עוצמת הפריחה בזן  3.2.3:  טבלה

 

 21לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין הביקורת )ללא חשיפה לקור( לכל טיפולי הקור, חוץ משנה הראשונה, 
 לא נבדק.  -ND   . (p<0.05, Dunnet’s test) יום/ לילה. 10/16°Cבקור מתון של  -יום ב

  ).open field -controlמסמל מובהקות בהשוואה בין כל הקבוצות והביקורת בחוץ )  +
 - open fieldמל מובהקות בהשוואה בין כל הטיפולים, הביקורת ללא חשיפה לקור והביקורת בחוץ )מס  *

.(control  

 

הנחת העבודה שלנו הייתה שפקעי פריחה בצמחי חוחובה דורשים חשיפה לקור כדי לשבור  - דיון

י חשיפה שונים תרדמה ולפרוח ושאורך החשיפה תלוי בזן. בעובדה זאת בחנו טמפרטורות שונות ואורכ

 לקור בשלושה זני חוחובה.

ים ( ראינו תגובה דומה לקור בכל הטיפולים אבל מספר הפרח2016/17זן חצרים: בשנה הראשונה )

הזן חצרים פורח מוקדם בעונה, לכן ניתן לסכם שזן זה דורש מעט בשטח פתוח היה הגבוה ביותר. 

 חשיפה לקור כדי לשבור תרדמה לפרוח.

קורת בחוץ הושגה עוצמת הפריחה הגדולה ביותר בכל שלושת השנים של הניסוי. מספר זן בנציוני: בבי

יום/ לילה( במשך תקופה  10/16°Cרב יותר של פקעי פריחה שברו תרדמה בטמפרטורה מתונה )

ניתן להניח שמנות הקור בכל הטיפולים  -כמו בזן חצרים  –יום( בשנה הראשונה. גם כאן  21ארוכה )

 להגיע למקסימום פריחה. לא הספיקה כדי

Treatment no. 
Temperature 

night/day (°C) 

Duration 

(days) 

% of flowers at anthesis  

(out of total flowers) 

2017/18  2018/19 

1 20/27 - 1.4  1.2 

2 6/12 3 3.4  ND 

3 6/12 7 12.4  12.1 

4 6/12 14 2.6  5.9 

5 6/12 21 ND  13.4 

6 10/16 7 6.7  7.7 

7 10/16 14 7.7  8.3 

8 10/16 21 25.5+  26.2 

9Open field - control - 89*  28.2 
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: עוצמת הפריחה בכל טיפולי הקור והביקורת ללא חשיפה לקור הייתה נמוכה ביותר. זן זה פורח 64זן 

מאוחר בעונה וניתן גם כאן להניח שהצמחים לא קיבלו מספיק מנות קור בכל הטיפולים כדי להגיע 

 למקסימום פריחה.

ברוב טיפולי הקור. ניתן להסביר  2017/18ה בעונה בשלושת הזנים כמעט ולא הייתה פריח - מסקנות

. נראה שפקעי הפריחה בזמן זה 2017התחלת אוקטובר  –תגובה זאת במועד התחלת טיפולי הקור 

 לא היו מפותחים מספיק כדי להגיב לטיפול קור. 

בכל שלושת הזנים עוצמת הפריחה הכי גבוהה התקבלה בביקורת בחוץ. צמחים שהיו בחוץ היו 

חודשים, וכך קיבלו יותר שעות קור מהצמחים  4-או פחות במשך כ C10°ים לטמפרטורה של חשופ

שהיו בטיפולי קור, ויותר פקעי פריחה שברו תרדמה. נראה כי יש צורך בקור ממושך יותר מזה שניתן 

 .במהלך הניסוי

מושכת ניתן לשער שהצמחים שהיו תקופה מ –עוצמת הפריחה פחתה משנה לשנה בכל שלושת הזנים

 בעציץ )שנתיים או שלוש( סבלו מעקה למרות הטיפול שכלל גיזום, השקיה ודישון.

במחקר זה הראנו ממצאים המצביעים על דרישת קור להתעוררות מתרדמה, ושדרישה זאת שונה בין 

הזנים השונים. חוסר תגובה בשנה השנייה מצביע על כך שפקעי הפריחה הם אלה שמגיבים ו/או 

 ת הקור.קולטים את מנו

 

אפיון תגובה של חוחובה לממשק השקיה והתאמת ממשק השקיה לתנאי נגב   3.2

 2מטרה   –( גל-א. בן)

המחקר מבוסס על ניסוי המתבצע בשטחי קיבוץ חצרים בחלקה מסחרית מהזן "חצרים" שניטעה בשנת 

. חלקת ניסוי חזרות במתכונת של בלוקים באקראי 5-טיפולים ב 5דונם וכולל  10. שטח הניסוי 2007

, כל הטיפולים קיבלו את אותה 2016צמחים(. הניסוי החל באפריל  X 5 שורות 3צמחים ) 15כוללת 

 רשימת הטיפולים: .רמה של דישון

 השקיה ברמה המקובלת בגידול מסחרי של חוחובה. -ביקורת  .1

 פחות מהרמה המקובלת בגידול המסחרי. 25%השקיה של  .2

 בלת בגידול המסחרי.יותר מהרמה המקו 25%השקיה של  .3

 .לפי ניטור –השקיה על פי צריכה  .4

 .השקיה גרעונית בחלק מהעונה .5

. בשנות המחקר השניה 1-3 טיפוליםהופעלו  הראשונה המחקר בשנת -ביצוע טיפולי ההשקיה 

כלל חודשיים של הצמאה ואילו  RDIטיפול  2017, כאשר בשנת 1-3,5והשלישית הופעלו טיפולים 

התבצעו תצפיות של חישת מצב  2018-ו 2017בשנות  4אחד. לגבי טיפול  רק חודש 2018בשנת 

המים בצמחים על ידי דנדרומטרים וחיישני רטיבות קרקע. מהתוצאות נבנה פרוטוקול של השקיה לפי 

 הופעל.  4טיפול  2019הדנדרומרים ובשנת 
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מ"מ בטיפול  665~כמות המים העונתי היתה  2017-(. ב3.2.1משטרי מים היו לפי התכנון )איור 

ניתן לראות את ההפסקה הממושכת של המים  3.2.1מ"מ. באיור  710היתה ~ 2018ובשנת  100%

 .2018מאשר  2017)קו מאוזן( המשמעתי יותר בשנת  RDIבטיפול  

 

 

 . 2018-ו 2017השקיה עונתית בשנות  .3.2.1איור 

 RDIשונים היתה דומה, אך בטיפול כמות החנקן הכללית )ק"ג חנקן לדונם( אשר ניתנה לטיפולים ה

הכמות הכללית חולקה על פני מספר חודשי השקיה קטן יותר ולכן היתה מעט גבוהה יותר מדי חודש 

 (.3.2.2)איור 

 

 .2018, עונת ( בטיפולי ההשקיה השוניםק"ג חנקן לדונם) יישום חנקן לאורך הגידול .3.2.2איור 

 SWP) )בגזע  המים פוטנציאלנצפה הבדל מובהק ב 2016כבר בעונה הראשונה,  –פיסיולוגיה 

 באופן נמוך מים פוטנציאל הראה - 25%, כאשר טיפול וספטמבר אוגוסט בחודשיםשהתבטא רק 

פוטנציאל המים ירד בהדרגה  2018. בעונת 2017תוצאות אלו חזרו בעונת  .הטיפולים משאר מובהק

, אך הבדל בין הטיפולים נצפה רק בסוף חודש יולי, (3.2.3בכל הטיפולים בין החודשים מאי ויולי )איור 
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(. נמצא 3.2.3נמדד פוטנציאל נמוך באופן מובהק יותר מכל שאר הטיפולים )איור  RDIכאשר בטיפול 

(. ניתן לשער על 3.2.3, אך לא ביניהם ובין הביקורת )איור -25%+, 25%הבדל מובהק בין טיפולי 

 פוטנציאל המים בטיפולים אלה התרחש מאוחר יותר.סמך התוצאות משנים קודמות שהשינוי ב

 

 .2018 ת: עונB. 2017עונת  Aפוטנציאל המים בגזע בטיפולי ההשקיה השונים,  .3.2.3איור 

(. הממצאים מעניינים 3.2.4)איור  2017-השפעת טיפולי ההשקיה היתה חזקה יותר על פוטוסינתזה ב

ביותר בתחילת היום ויורדת עם הזמן. בנוסף,  ומצביעים על כך שהפוטוסינתזה בחוחובה גבוהה

( מאשר בצהריים ובמדידות 10:00ההבדלים בין טיפולי ההשקיה היו הגדולים יותר במדידה בבוקר )

 שאחרי.   

 

בסוף תקופת  2017השפעת טיפול ההשקיה על פוטוסינתזה. מדידות של סוף אוגוסט  .3.2.4איור 

. אותיות שונות מסמנות הבדלים שגיאת תקן( וn=9ים ). ממוצעRDIיבוש של חודשיים בטיפול 

 מובהקים עבור כל זמן מדידה. 

באנידקס שטח פרקים, בהתארכות ענפים, ה נמדדה במספר תהצמיחה הווגטטיבי -מדדים צמחיים 

 פרקים. לא נמצאו הבדלים מובהקים לא במספר הגזםשקילה של וב (leaf area index, LAI)העלים 

בעונת  .רמת עקת המיםבהושפע באופן מובהק כתלות אינדקס שטח העלים ענפים. ולא בהתארכות ה
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הושפע משקל הגזם . 2018ו רק בשנת מהצמחים נגז(. 3.2.5)איור  2018בעונת  75%ובטיפול  2017

 (.3.2.6)איור  RDIבהשקיה, אך לא מהצמאה  25%ירידה קבועה של מטיפול בו היתה 

 

חלקות לטיפול. אותיות שונות מסמנות הבדלים מובהקים  5. ממוצע של אינדקס שטח עלים .3.2.5איור 

 בין טיפולים עבור כל שנה. 

 

 .2018בעונת השפעת משטרי השקיה שונים על משקל הגזם  .3.2.6איור 

יחס ההשקיה. לא נמצאו הבדלים ב יפיתוח הרפרודוקטיבי לא הושפע מטיפול -מדדים רפרודוקטיביים 

 , אחוז החנטה, מספר זרעים לפרי, או משקל ממוצע לזרע. לפרקמספר פרחים של 

הינה  2017עונת  השוואה תלת שנתית מצביעה על סירוגיות ברורה בין השנים בכל הטיפולים, כאשר

 (.3.2.7הן שנות שפל )איור  2018-ו 2016 שנים שנת שפע מובהקת ואילו

 

 

 יבול שנתי בטיפולי ההשקיה השונים. .3.2.7איור 
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היה נמוך באופן  RDIטיפול  2017 -השפל לא נמצא הבדל מובהק ביבול בין הטיפולים, אך בבשנות 

 .מובהק מטיפול הביקורת

בטיפול הגרעוני המכוון ביבול  30%-אחרי איסוף הזרעים הראשון התקבלה ירידה של כ, 2017בעונת 

יעורים שונים. לכן חשש שזרעים נשארו על השיחים בשממצא זה העלה  .טיפולי הביקורתל בהשוואה

כאשר בטיפולי האחרים  RDIק"ג לעץ לטיפול  2-בוצע איסוף )ידני( נוסף. באיסוף השני אכן נוספו כ

לא נשאר פרי על העצים באף  2018מוצג היבול משני האסופים. בעונת  3.2.7 ק"ג. באיור 1הוסף 

 . יפולי ההשקיהמט אחוז השעווה בזרעים לא הושפע אחד מהטיפולים אחרי האיסוף המכאני.

בוצעה תצפית של רטיבות קרקע )נפחית( ושינוים בקוטר הגזע )דנדרומטרים(  -חיישני קרקע וצמח 

(. 3.2.9-ו 3.2.8איורים ב 2017תוצאות של ) 2018 -ו 2017בעונות תחנות של חברת פיטק  3על ידי 

טיפולים ב ההוצב ,םדנדרומטרי 3-שני חיישני רטיבות קרקע, מד שלוחת טפטוף ו שכללה תתחנה אח

ם לבקר מצבי מים.  מדי ( על מנת לבחון את התאמת, בהתאמה25%-, 25%)מסחרי, + 3-ו 2, 1

הדנדרומטים מצליחים נראה ש. 25%-יבוש הקרקע בחודשי הקיץ במיוחד בטיפול את יטרו יהרטיבות נ

ת ההתכווצות ברמקצב הגידול של הגזע הנמדד  ואתבין הטיפולים במצב המים הבדלים את ה מדודל

)תוצאות לא  , שנת שפל, תגובות הדנדרומטרים בעצים היתה שונה, חלשה יותר2018בעונת היומית. 

    מוצגות(. 

 .    

 

ס"מ נמדדת בין שורת הצמחים ושלוחת ההשקיה. כחול  25רטיבות מים בקרקע בעומק  .3.2.8איור 

 .25%, ירוק +25%-ביקורת, אדום 
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, ירוק 25%-דרומטרים )מדי עובי גזע( בשלוש טיפולים. כחול ביקורת, אדום דנקריאות  .3.2.9איור 

  .2017מיוני עד דצמבר  25%+

 

ההתכווצות היומית  חומרה של עקת חוסר מים על בסיס פרמטרהאלגוריתם לזיהוי רמת מוצע 

 יולאורך הקיץ והסת ענפי הצמחים \של גזעי  (maximum daily shrinkage - MDS) המקסימאלית 

. כאשר הערך הנמדד ביום נתון יהיה חריג לעומת הערך הרצוי, האלגוריתם יידע לאותת (3.2.10)איור 

רצויים בתקופת הקיץ והסתיו. קו  MDS אינדקטיבי. דוגמא : קו ירוק = ערכי על כך בצורת מתן צבע

על סמך ההבדל צבע אינדקטיבי לרמת העקה  כתום = ערכים ממוצעים של קבוצת צמחים. בכל יום יינתן

 . בין הערכים

 

 . 2017. שנת התכווצות יומית מקסימאלית המחושבת ממדידות הדנדרומטרים .3.2.10איור 

 

במצב של מינימום עקת חוסר מים, כלומר מינימום ימים שבהם הצבע  5המטרה היא לשמור על טיפול 

בוע מסוים עליה בחומרת (. אם נזהה בש3.2.11המתקבל דרך האלגורתם אינו ירוק או צהוב )איור 

 עקת המים, נקבל החלטה באשר לשינוי ההשקיה בשבוע העוקב.

 

 

 דוגמה של פלט תוצאות מצב המים לפי חיישני דנדרומטרים. חברת פיטק.  .3.2.11איור 

 

היה מוצלח מה שאפשר לפי התכנון. שיתוף הפעולה בין החוקרים ובין המגדלים  התבצעהניסוי  -סיכום 

. תוצאות מדידת פוטנציאל בוצעו המתוכננות . כל הבדיקות ומדידותע הטיפולים והניסויהצלחת ביצו
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המים בגזע של חוחובה מראות כי הצמחים יורדים לפוטנציאליים שליליים משמעותיים ויוצאי דופן. 

התחילו להופיע הבדלים בין הטיפולים הן בפוטנציאל והן ביבול כאשר טיפולים גרעוניים פחותים 

סירוגיות גדולה וההבדלים שנמדדו מאופיינת בחלקת הניסוי  ורת ואין תגובה לעודף מים ביבול.מהביק

שימוש במדדים קרקעיים וצמחיים להכוונת ההשקיה היחיד בניסוי.  הגבוה בשנת העומס התקבלוביבול 

יחסות פרטנית לרמת היבול בפיתוח אלגוריתמים שיעזרו יהת תנראת אפשרית אך ברור שנדרש

הניסוי . הגעה למסקנותימוד של לפחות עוד מחזור של שנות שפע ושפל לפני לחובה ליש יה וכי להשק

עם השפעה מצטברת ההשקיה  למנתכי  חשוב לציין. ימשך בשנים הבאות יאפשר ביסוס התוצאותש

 ולפיכך יש חשיבות להמשך הניסוי. הזמן

 

 אלו למים מתאים מימשק ופיתוח מליחים למים חוחובה זני של תגובה אפיון 3.3

 3 מטרה - (גל-בן. א, בוסתן. א)

רמות  8צמחים כ"א,  48שתילי חוחובה משני זנים מסחריים )חצרים ובנציוני,  - חומרים ושיטות

(. 3.3.1)תמונה  2-ל' במצע פרלייט 60במכלי פלסטיק בנפח  2016מליחות( נשתלו  בתחילת ספטמבר 

ת דצמבר טיפולי המליחות באמצעות מיהול מי לאחר שלושה חודשי התבססות, הופעלו בתחיל

מ( באמצעות שילוב מספר הטפטפות \ד"ס 10.5מ( ומלוח )\ד"ס 1.5מתוק ) –ההשקיה משני מקורות 

(. מליחות המים בכל טיפול יציבה וקרובה 3.3.1בוב המים בכוסית בכל שתיל )תמונה מכל מקור וער

ממליחות  2-מליחות מצע הגידול לא עלתה מעבר לפי(. 3.3.1מינונים המתוכננים )איור למדי לשמונת ה

 .50%ניקוז של  מי ההשקיה בכל טיפול באמצעות הקפדה על מקדם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)מימין(. ההשקיה התבצעה    מבט כללי על ניסוי המליחות בחוחובה ברמת נגב .3.3.1תמונה 

ים, בהתאם לרמת המליחות טפטפות, שחולקו בין שני מובילי המים, המתוקים והמלוח 7באמצעות 

 המבוקשת. מי הטפטפות עורבבו בכוסית וגלשו ממנה למצע הגידול )משמאל(.
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 לעומת( מלא קו) מתוכננת מליחות .3.3.1איור 

 כפי, השונים בטיפולים בפועל המליחות רמת

 – קרוב) תחנות בשתי הניסוי במהלך שנמדדה

 .(בסופו – רחוק; השטח בראש

 

 

 

 

שבועות  3-4(. מידי 3.3.2)תמונה  חזרות לכל רמת מליחות 3 -במינירוזוטרונים  24טמנו בזן בנציוני הו

כימות של מספר השורשים, עוביים, ואורכם ומיון  בוצעגזרה נבחרת וקבועה בכל מיניריזוטרון ו צולמה

 .ריוןגו-פרת מאוניברסיטת בןיוני א פרופ'עפ"י צבעם כמדד התפתחותי. בדיקות אלה בוצעו בשיתוף עם 

 

 

מיניריזוטרון, שהוא צינור פרספקס שקוף שהוחדר לעומק מצע הפרלייט טרם  –מימין  .3.3.2תמונה 

מקטעים משורשי חוחובה שצולמו  –שתילה וצוייד במכסה למניעת חדירת אור. במרכז ומשמאל 

 , עם תחילת ההמלחה.2016בדצמבר 

גמה עלווה בגילאים ומועדים שונים לאיפיון , בוצע מעקב אחר גדילת הצמחים ונד2018 -ו 2017במהלך 

ובדיקות מינראלים. מדידות הטמעה ומוליכות פיוניות בוצעו בזן בנציוני באביב ובקיץ בשתי השנים. 

להערכת צפיפות שורשים ולבדיקת תכולת  2017דגימת שורשים נלקחה מכל הצמחים בחורף 

)הופעת פקעי פריחה(, אשר התבטא  2017מינראלים. הצמחים עברו לשלב רפרודוקטיבי במהלך קיץ 

. היבול נאסף ונשקל. לאחר מכן, הניסוי הסתיים בפירוק הצמחים 2018בחנטה ונשיאת יבול בקיץ 

 לשורשים, גזע, ענפים ועלווה, אשר נשקלו ויובשו לצורך בדיקות מינראלים ופחמימות.
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 תוצאות

 

הצמחים במדדים של שטח חתך בסיס הגזע השפעת מליחות מי ההשקיה על גדילת נוף  .3.3.2איור 

(Stem CSA( קצוות צימוח פעיל בקיץ ,)ובחישוב שטח פני הנוף ונפחו.17/8/17 ,) 

 

 (, לא נמצאה השפעה מובהקת למליחות על שטח חתך בסיס הגזע2017במהלך השנה הראשונה )

צימוח הפעילות בגל דומה לא נמצאה השפעה למליחות על מספר קצוות ה(. ב3.3.2בשני הזנים )איור 

נראה הבדל בולט בין הזנים באופי הצימוח, כאשר בנציוני נוטה לפתח נוף צימוח המרכזי בקיץ, אך ה

צפוף ועתיר ענפונים, בעוד בחצרים הצימוח מתרכז בענפים ספורים הנוטים להתארך. במדידה 

ני עליה מובהקת במדדים אלומטרית וחישוב שטח פני הנוף ונפחו )כחצי גוף אליפטי( נמצאה בזן בנציו

מ ולאחר מכן ירידה. בזן חצרים היו מדדים אלה אדישים למליחות, \ד"ס 5-7ככל שהמליחות עלתה עד 

  עם נטיה קלה לירידה ככל שעלתה המליחות.

נתוני המיניריזוטרונים מציגים תמונה מורכבת מאד של מדדים כמספר השורשים, אורכם, קוטרם 

לא הצלחנו עדיין לבודד השפעה מובהקת של המליחות  2017הלך קיץ וצבעם. בנתונים שנאספו במ

(, אך יתכן שנדרשת בחינה של התוצאות בכלים סטטיסטיים מתקדמים 3.3.3על מדדים אלה )איור 

לא הצביעה על השפעה כלשהי של  2017יותר. גם דגימה כמותית של שורשים שבוצעה בדצמבר 
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המבוטאת במשקל יבש ליחידת נפח, אך נמצא הבדל גדול  מליחות מי ההשקיה על צפיפות השורשים,

 (.3.3.3בין שני הזנים; צפיפות השורשים בבנציוני היתה כמעט כפולה מזו של חצרים )איור 

 

 

למעלה, השפעת מליחות מי ההשקיה על הגידול במספר השורשים לצמח )כפי שנספרו  .3.3.3איור 

נובמבר(; למטה, השפעת המליחות על צפיפות -)מארס 2017במיניריזוטרון( בזן בנציוני במהלך עונת 

 .2017השורשים בשני הזנים, כפי שנדגמה ונבדקה בדצמבר 

 

 

; 2017מימין, השפעת המליחות על התפלגות גילאי השורשים בזן בנציוני, בנובמבר  .3.3.4איור 

 .משמאל, הדגמת גילאי השורשים כפי שצולמו במיניריזוטרון
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(. ככל 3.3.4נצפתה לראשונה השפעה של המליחות על התפלגות גיל השורשים )איור  2017בנובמבר 

 -במים מתוקים לכ 60 -שעלתה רמת המליחות, חל גידול בשיעור השורשים המזדקנים )חום כהה( מכ

מ(, מספר \ד"ס 6מ. ברמות המליחות הנמוכות יחסית )עד \ד"ס 6 -לחלון ברמות מליחות גבוהות מ 170

לחלון, אך עליה נוספת  15-20בנים, המעיד על התחדשות ופעילות, נשמר קבוע למדי בין השורשים הל

במליחות הקטינה אותו מאד. שורשים בעלי צבע חום בהיר, הנחשבים חיוניים ופעילים, היוו רוב מכריע 

נטה לעלות עם העליה במליחות  2017( באוכלוסית השורשים. מספרם של אלה בנובמבר 80% -)כ

מ וירד עם עליה נוספת במליחות. שורשים שחורים, כלומר מתים, היו נדירים מאד בשלב \ד"ס 6 -עד כ

 (.3.3.4זה של הניסוי )איור 

 

( ashהשפעת מליחות מי ההשקיה על הצטברות אשלגן, סידן, נתרן וכלור, וכן כלל האפר ) .3.3.5איור 

, לאחר שנה של חשיפה. הנתונים מבטאים 2017בשורשי הזנים חצרים ובנציוני, כפי שנמדדה בחורף 

 אחוז לחומר יבש. בנוסף, חושב היחס בין אשלגן לנתרן בשורשי שני הזנים.
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נמצא, שהשורשים מכילים ריכוזים מרשימים של מלחים  2017בדגימת השורשים שנערכה בחורף 

, 18% -לכ 4 -(. תכולת האפר בחומר היבש עלתה עם העליה במליחות מי ההשקיה מכ3.3.5)איור 

כאשר עיקר העליה נתרם מהצטברות נתרן, סידן וכלור. ריכוז האשלגן בשורשים כמעט אינו מושפע 

, במיוחד בזן חצרים. ריכוז הכלור בשורשים עלה 4-5%מהמליחות. ריכוז הנתרן עולה בחדות עד כדי 

ד ברמות המליחות בבנציוני. העליה בריכוזי הסידן בשורש מתגברת במיוח 8% -בזן חצרים וכ 6%עד 

 1-1.5לחומר יבש. בשני הזנים, היחס בין אשלגן לנתרן יורד מסביבות  3-4%הגבוהות ומגיעה לכדי  

 (.3.3.5במליחות הגבוהה בדפוס ברור של פונקצית חזקה )איור  0.2במים מתוקים לכדי 

יבות לכך הן גילם , מפברואר עד דצמבר, התאפיינה במספר רב של גלי צימוח ווגטטיבי. הס2017עונת 

ממוצעת גבוהה יחסית לממוצע רוב השנה.  , וגם טמפ', עומס היבול הנמוךצעיר מאד של הצמחיםה

כתוצאה מכך, התקיימו במקביל מספר "קומות" עלווה, אשר נבדלו זו מזו בגיל ובמידת חשיפתן לקרינת 

ותר לבין אלה הוותיקים נבחנו ההבדלים בין העלים הבוגרים הצעירים בי 2017שמש ישירה. בדצמבר 

 (. 3.3.6ביותר )איור 

השפעת מליחות מי ההשקיה על המשקל הטרי והיבש של עלים צעירים בוגרים בהשוואה  3.3.6יור א

 .2017לעלים הוותיקים ביותר בחוחובה מהזן בנציוני, כפי שנמצא בדצמבר 

 

ההשקיה, לעומת עליה משקלם הטרי של העלים הוותיקים גדל משמעותית ככל שעלתה מליחות מי 

מינורית בהרבה בקרב עלים צעירים. תופעה דומה נצפתה גם במשקל היבש לעלה, אם כי כאן 

(. עוד נמצא, שתכולת המים בעלים הוותיקים גבוהה באופן 3.3.6ההבדלים היו קטנים יחסית )איור 

 מי ההשקיה. , בהתאמה, בלא כל השפעה למליחות71%לעומת  83 -מובהק מזו של עלים צעירים, כ
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בוגרים בהשוואה -השפעת מליחות מי ההשקיה על תכולת נתרן וכלור בעלים צעירים .3.3.7איור 

 .2017לעלים וותיקים של חוחובה מהזן בנציוני. נבדק בדצמבר 

 

מ"ג לעלה,  9 -ו 5עלי חוחובה וותיקים צברו נתרן וכלור ככל שעלתה מליחות מי ההשקיה, עד כדי 

נתרן וכלור בחומר יבש בעלה,  4.5% -ו 2.5(. תכולה זו שקולה לריכוזים של 3.3.7בהתאמה )איור 

בהתאמה. לעומתם, בעלים הצעירים לא נצפתה צבירת יונים אלה עם העליה במליחות המים ותכולתם 

 מ"ג כלור לעלה. 2מ"ג נתרן ובסביבת  1 -בעלים נותרה קבועה מתחת ל

מארס עד נובמבר, בזן ) 2017וליכות פיוניות( שנערכו בעונת בכל מדידות פעילות העלווה )הטמעה ומ

(. ככלל, מדידות פעילות 3.3.8( לא נמצאה כל תגובה משמעותית למליחות מי ההשקיה )איור בנציוני

 עלווה מתבצעות בעלים החשופים לקרינת שמש ישירה, שהיו גם העלים הבוגרים הצעירים ביותר.

שקיה על קצבי ההטמעה ומוליכות הפיוניות בעלי חוחובה )בנציוני( השפעת מליחות מי הה :3.3.8איור 

צעירים. הערכים מבטאים ממוצעים מנתונים שקובצו מחמישה מועדי מדידה בחודשים מארס -בוגרים

 .2017עד ספטמבר 
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כמעט בכל גלי הצימוח, מה שבישר כניסה לפאזה  2017פקעי פריחה הופיעו מוקדם מאד במהלך קיץ 

וממועד זה חדל הצימוח הווגטטיבי עד  2018. חנטה החלה בפברואר 2018 -בית כבר בהרפרודוקטי

נוצרו לכל  2018הבשלת הגרעינים באוגוסט. כתוצאה מכך, העלים הצעירים ביותר במהלך קיץ 

, קצב ההטמעה ומוליכות הפיוניות ירדו באופן 2017 -המאוחר בפברואר, או מוקדם יותר. בשונה מב

 (.3.3.9במליחות מי ההשקיה )איור  מובהק עם העליה

 

 

השפעת מליחות מי ההשקיה על קצב ההטמעה ועל מוליכות הפיוניות בעלי חוחובה  .3.3.9איור 

 בבוקר. 08:00-11:00בין השעות  2018קיץ -)בנציוני( בשלושה מועדים שונים במהלך אביב

 

ה, שבדומה לעלים וותיקים משנה בדיקת תכולת נתרן וכלור בעלים המטמיעים מאותה תקופה הוכיח

מ"ג כלור לעלה, כפונקציה של  7 -מ"ג נתרן ו 4צברו עד כדי  2018קודם, העלים ה"צעירים" בקיץ 

 (.3.3.10מליחות מי ההשקיה )איור 

 

השפעת מליחות מי ההשקיה על תכולת נתרן וכלור בעלי חוחובה )בנציוני( מטמיעים  .3.3.10איור 

 .2018בקיץ 
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, נאסף היבול הראשון של הצמחים לאחר 2018ונשירתם של אחרוני הגרעינים באוגוסט  עם הבשלתם

כשנתיים גידול. למרות שאין להגיע למסקנות מרחיקות לכת מיבול ראשון זה, בכל זאת ניכר הבדל 

(. בעוד יבול הזן חצרים 3.3.11ברור בין שני הזנים בבחינת תגובת היבול למליחות מי ההשקיה )איור 

גר' לצמח על פני כל משרעת מליחות מי ההשקיה, יבול הזן בנציוני עלה  150-250יציב, בממוצע היה 

 מ, ומעבר לה נטה היבול לרדת.\ד"ס 7גר' לצמח בממוצע ככל שעלתה המליחות עד  400עד כדי 

 

השפעת מליחות מי ההשקיה על יבול הגרעינים של צמחי חוחובה מהזנים חצרים  .3.3.11איור 

 חזרות לטיפול, לכל זן. 6ני, שגודלו במצע מנותק במשך כשנתיים. הנתונים מהווים ממוצע של ובנציו

 

לאחר אסיף הגרעינים, פורקו כל הצמחים לעלווה, ענפים, גזע ושורשים ונקבעה הביומסה במונחים 

, של משקל יבש. שני הזנים נבדלו מאד בתגובת הביומסה הכללית למליחות מי ההשקיה; בזן בנציוני

מ ופחתה בתגובה לעליה נוספת במליחות. בזן \ד"ס 5-6הביומסה גדלה עם העליה במליחות עד 

(. ככלל, צמחי 3.3.12חצרים, לעומת זאת, הביומסה הכללית פחתה ככל שעלתה המליחות )איור 

 הזן בנציוני צברו ביומסה גדולה משמעותית מזו של חצרים, מלבד במליחות הנמוכה ביותר.

 

 

השפעת מליחות מי ההשקיה על ביומסת צמחי חוחובה מהזנים חצרים ובנציוני לאחר  .3.3.12איור 

 חזרות לטיפול, לזן. 5שגודלו במשך כשנתיים במצע מנותק. הערכים הם ממוצעי 

y = -6.0096x2 + 95.867x - 39.515
R² = 0.7924
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בכל חלקי הצמח, בזן בנציוני נרשם דפוס דומה של תגובה: עליה מסוימת בביומסה או יציבות עד רמת 

, וירידה בביומסה עם עליה נוספת במליחות. לעומתו, הזן חצרים התאפיין מ\ד"ס 5-6מליחות של 

בירידה מיידית בביומסה בכל חלקי הצמח החל מרמות המליחות הנמוכות. ירידה חדה במיוחד נרשמה 

בשורשים ובעלווה. הזן בנציוני התאפיין בביומסה גדולה יותר משמעותית בכל חלקי הצמח מלבד 

 .(3.3.13העלווה )איור 

 

השפעת מליחות מי ההשקיה על ביומסת השורשים, הגזע, הענפים והעלווה בצמחי  .3.3.13איור 

 5חוחובה מהזנים חצרים ובנציוני לאחר שגודלו במשך כשנתיים במצע מנותק. הערכים הם ממוצעי 

 חזרות לטיפול, לזן.

 

יומסה השונים, כולל בנוסף, נבחנה השפעת מליחות מי ההשקיה על החלוקה היחסית בין רכיבי הב

(. נמצא כי שני הזנים משמרים את היחסים בין רכיבי הביומסה באופן 3.3.14יבול הגרעינים )איור 

יציב, למרות העליה במליחות, למעט ירידה חדה בחלק היחסי של השורשים בזן חצרים. הגרעינים 

דה בכלל הביומסה מהווים מבלע קשיח לחומר יבש; בגידול בחלקם היחסי מבטא בעיקר את הירי

הצמחית ברמות המליחות הגבוהות. עוד יצוין, שמסת העלווה היתה גדולה יותר בזן חצרים, בערכים 

y = -18.395x2 + 173.11x + 839.36
R² = 0.6922

y = -328.9ln(x) + 1076.6
R² = 0.7331

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 2 4 6 8 10 12

R
o

o
t 

D
M

 (
g 

p
la

n
t-1

) 

ECi (dS m-1)

Benzioni
Hazerim

y = -6.5454x2 + 62.01x + 495.54
R² = 0.7279

y = -15.248x + 380.76
R² = 0.6068

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12

Tr
u

n
k 

D
M

 (
g 

p
la

n
t-1

)

ECi (dS m-1)y = -24.961x2 + 291.46x + 1014.3
R² = 0.841

y = -23.066x + 1446.6
R² = 0.3613

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2 4 6 8 10 12

B
ra

n
ch

e
s 

D
M

 (
g 

p
la

n
t-1

)

ECi (dS m-1)

y = -10.772x2 + 90.562x + 1236.7
R² = 0.8514

y = -281.3ln(x) + 1998.7
R² = 0.7736

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2 4 6 8 10 12

Le
av

e
s 

D
M

 (
g 

p
la

n
t-1

)

ECi (dS m-1)



28 
 

בזן בנציוני )איור  25-32% -בהשוואה ל 38-45%( ובחלקם היחסי בצמח, 3.3.13מוחלטים )איור 

3.3.14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קת ביומסת הצמח בין השורשים, הגזע, הענפים, השפעת מליחות מי ההשקיה על חלו .3.3.14איור 

 העלווה והגרעינים בצמחי חוחובה מהזנים חצרים ובנציוני לאחר שגודלו במשך כשנתיים במצע מנותק. 

 

 דיון ומסקנות

הניסוי אמנם הסתיים והצמחים פורקו, אך קיים עדיין חומר רב במעבדות ומידע נוסף אמור להגיע 

להשלמת התמונה. לאחר הסתייגות זו, בכל זאת ניתן להסיק באופן  במהלך השנה הקרובה ולתרום

מבוסס למדי לגבי אופיו הכללי של מנגנון העמידות של חוחובה למליחות, ולגבי ההבדלים בתגובת שני 

הזנים למליחות. לעומת זאת, מהותו של המחקר הנוכחי ומשכו המוגבל אינם מאפשרים הערכה 

 י הזנים במטע בוגר ולאורך זמן.מבוססת כלשהי לגבי פוריות שנ

המין חוחובה ידוע זה שנים כעמיד למליחות, אך אין מידע מספיק לגבי מנגנוני העמידות הזו ולגבי 

הבדלים בין זנים. בעבודה זו מצאנו, שעלי חוחובה מוסיפים להתעבות לאחר התבגרותם ומכפילים את 

רכות לתקופות ארוכות של יובש )באזורי משקלו הטרי של העלה. כמין מדברי מובהק, וכחלק מההיע

ממשקל העלה המבוגר הטרי(. כדי להביא ולשמר מים אלה,  80%המוצא(, הצמח מאחסן מים בעלווה )

הצמח קולט מינראלים בשורשים ומשנע אותם לעלווה. ככל שמליחות תמיסת הקרקע עולה, עולים גם 

נתרן  6-8% -ו 4.5וזים גבוהים מאד, עד כדי ריכוזי הנתרן והכלור ברקמות הצמח. בשורשים נמדדו ריכ

19.7 13.1 14.6 14.7 11.1 11.7 9.8 12.1

7.6
8.6 8.8 8.7

8.0 6.4 7.2 7.6

27.3 32.3 29.1 32.8
30.2 31.1 32.4 29.9

41.6 42.4 41.9 38.3 45.1 42.0 43.7 43.8

3.8 3.6 5.6 5.4 5.6 8.8 6.9 6.6

1.5 3 4.5 5 .5 6 .8 8 .2 9 .4 10.6

P
LA

N
T 

FR
A

C
TI

O
N

 (
%

)

ECI (DS M-1)

HAZERIM Roots Trunk Branches Leaves Grains

21.8 25.6 25.1 25.1 21.0 20.8 17.9 21.6

14.0 11.8 12.6 13.3
11.5 13.3

11.6
12.7

29.5 29.4 29.7 29.5
29.6 28.6 31.7 29.3

32.3 28.8 27.1 25.3
28.5 30.3 30.3 27.0

2.4 4.5 5.4 6.8 9.5 7.1 8.5 9.5

1 . 5 3 4 . 5 5 . 5 6 . 8 8 . 2 9 . 4 1 0 . 6

P
LA

N
T 

FR
A

C
TI

O
N

 (
%

)

ECI (DS M-1)

BENZIONI Roots Trunk Branches Leaves Grains



29 
 

מחומר  2.5-4% -ו 2.5וכלור לחומר יבש, בהתאמה. בעלים מבוגרים הגיעו ריכוזי הנתרן והכלור לכדי 

יבש, בהתאמה. ערכים אלה מייצגים כושר אחסון מרשים, אך גם מציבים אתגר תפקודי לא פשוט 

 לעלווה ולשורשים.

עודפת של יוני נתרן וכלור בעלים טמונה באפקט הטוקסי ופגיעה הסכנה הגדולה ביותר מצבירה 

)רק בזן  2017בתפקוד המערכת הפוטוסינתטית בעלה. במדידות פעילות העלווה שערכנו במהלך קיץ 

(. 3.3.8בנציוני( לא נמצאה השפעה כלשהי למליחות מי ההשקיה, ממצא חריג ומטריד למדי )איור 

כלס את שכבת העלווה החיצונית, זו הפעילה ביותר מבחינה ההסבר לכך מגיע מגיל העלים המא

הנמדדת; אלה היו העלים הבוגרים הצעירים, שעדיין לא הספיקו לצבור  –פוטוסינתטית ובאופן טבעי 

ריכוזי מלח קריטיים. נראה, שלפחות בשלב הווגטטיבי של הצמח, הוא מגדל גל צימוח צעיר נוסף ככל 

ובכך משתמרת שכבת עלים חיונית ופעילה המאפשרת המשך ייצור שהגל הקודם מתבגר וצובר מלח 

ראשוני וגדילה. תמונה זו משתנה עם תחילת חנטת הפירות באביב המוקדם. כמו במינים רבים אחרים, 

נוכחות חנטים מתפתחים מונעת או מעכבת צמיחה ווגטטיבית, העלולה להתחרות על משאבים מיידיים 

, עד סיום התפתחות רוב הפרי באוגוסט, לא הופיע שום גל 2018ל בצמח. אכן, במחצית הראשונה ש

צימוח בצמחים נושאי פרי. העלווה הוותיקה הלכה והתבגרה, בחלקה אף הצהיבה, ובמדידות 

יוני נמצאה ירידה ברורה בפעילות העלה עם העליה במליחות מי  –פוטוסינתזה שנערכו באפריל 

עד פירוק הצמחים בנובמבר, התחדש הצימוח הווגטטיבי, (. מספטמבר ואילך, 3.3.9ההשקיה )איור 

 אך לא נערכו מדידות נוספות.

כאמור, קשה מאד להסיק מסקנות ברורות מניסוי זה לגבי השפעת המליחות על התהליך 

הרפרודוקטיבי ועל יבול הגרעינים. בספירות שערכנו לא נמצאו הבדלים משמעותיים במספר הפרחים, 

גודל נוף הצמח. החנטה תלויה מאד בזמינות אבקה במועד, גורם שלא נבדק כל אלא אם היו קשורים ב

צרכו בניסוי. נראה שפוטנציאל המשאבים שהצמח מסוגל להעמיד )נפח ושטח עלווה פעילה, מאגרי 

פחמימות, מספר הפקעים שהתמיינו( חשוב ביותר בקביעת נקודת המוצא של התהליך וכאן המפתח 

 המליחות אחרי שלב זה משמעותית, כנראה, פחות.להשפעת המליחות. השפעת 

שני הזנים המסחריים שהשתתפו בניסוי שונים מאד זה מזה, אפילו באופי הצימוח: בזן בנציוני 

משתתפים פקעים רבים מאד בכל גל צימוח, מה שיוצר חופת נוף סדורה למדי וצפופה. לעומתו הזן 

נוף הצמח בלתי סדור ומתפרץ לכיוונים שונים. אך  חצרים מתאפיין בנקודות צימוח מעטות יחסית ולכן

מעבר לאופי הצימוח, שני זנים אלה נבדלים באופן חד משמעי בתגובתם למליחות מי ההשקיה. חצרים 

מגיב בירידה מיידית ברוב המדדים שנבדקו כתגובה לעליה מתונה בלבד במליחות. נראה שהמפתח 

מתבטאת )על פני שתי שנות הניסוי( בקיטון חריף לכך נמצא ברגישות רבה של מערכת השורשים, ה

ירידה מקבילה במשאבים המועברים  , כנראה,(. קיטון זה גורר3.3.14 -ו 3.3.13של מסתה )איורים 

ירידה במסת הנוף על חלקיו השונים ואולי גם בפוטנציאל היבול. הזן  –מהשורש לנוף וכתוצאה מכך 

, בכל טווח המליחות אליו 40% -ווה במסת הצמח, כחצרים משמר את חלקה הגבוה יחסית של העל

נחשף בניסוי, תכונה התורמת לשרידות טובה בתנאי קיצון. הזן בנציוני מגדיל את מסת השורשים 

מ', אולי בגלל סבילות גבוהה יותר למלח. בהתאמה לכך \ד"ס 5 -כתגובה לעליה במליחות עד סף של כ
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ציאל היבול. נראה שלפחות מהבחינה הווגטטיבית, מתאפשרת גדילה נוספת של חלקי הנוף ופוטנ

בנציוני גדל בהצלחה רבה יחסית במים מליחים בהשוואה למים שפירים. יתכן שהזן משתמש ביוני 

מלח כמנוע צמיחה דרך שיפור הטורגור ברקמות הגדלות ומידור מוצלח של המלח המיותר. ביצועי הזן 

מ', ומעל סף זה חלה התדרדרות \ד"ס 5-6י מליחות של מגיעים לשיא אופייני כמעט בכל המדדים בערכ

 מובהקת.

אם ניתן להגדיר גבולות לשימוש במים מליחים בשני זנים אלה על סמך הניסוי הנוכחי, הרי שהזן חצרים 

רגיש יחסית ורצוי להשקותו במים באיכות טובה ואילו הזן בנציוני העמיד בהרבה עשוי ליהנות דווקא 

מ'(. עם זאת, יתכן שתגובת הזנים למליחות בתנאי \ד"ס 4.5יים ברמת נגב )מהמים המליחים המצו

 .שונהקרקע שונים במטע עלולה להיות 

 

( דג. א, ירמיהו. א) בחנקן דישון מימשק וגיבוש לחנקן חוחובה של תגובה אפיון 3.4

 4 מטרה –

 בשנת שניטעה" םחצרי" מהזן מסחרית בחלקה חצרים קיבוץ בשטחי המתבצע ניסוי על מבוסס המחקר

 ניסוי חלקת. באקראי בלוקים של במתכונת חזרות 5-ב טיפולים 5 וכולל דונם 10 הניסוי שטח. 2007

 בתחילת. ההשקיה ניסוי לחלקת בסמוך נמצאת הניסוי חלקת(. צמחים X 5 שורות 3) צמחים 15 כוללת

 טיפולי. פיקוד בומחש טיפול לכל מופרדת דישון מערכת הכוללת התשתית הוקמה הראשונה השנה

 עונת כל לאורך פרופורציוני ניתן דישון. לעונה לדונם ג"ק 50-ו 37, 25, 15, 5:  מתוכנן מוסף חנקן

-ו 10-כ של לרמה השונים בטיפולים זהה באופן נתנו ואשלגן זרחן. )מתחיל במרץ בכל שנה( ההשקיה

פעלת ה. ההשקיה למי וספוה בורון מלבד המיקרו יסודות כל. בהתאמה, לשנה לדונם צרוף ג"ק 30

 כמחצית רק יושמה ההשקיה עונת סוף עד. בשנה הראשונה, 2016 יוניל 22-טיפולי ההזנה החלה ב

 יושמה שם ביותר הנמוך הטיפול מלבד המתוכננת( בהתאם ההזנה יסודות ושאר) החנקן ממנת

 השקיה של הרמ אותה את קיבלו הטיפולים כל 2018-ו 2017ת ובעונ. המתוכננת הכמות במלואה

היו  2018-ו 2017בעונות  ., בהתאמהמ"מ 713-ו 623-כ ההשקיה בניסוי הביקורת לטיפול הזהה

מספר תקלות טכניות כך שהמנות המתוכננות לא ניתנו כמתוכנן. כמות החנקן שניתנה בשלושת השנים 

דונם, בהתאמה. , ק"ג ל50-, ו37, 25, 15, 5עבור טיפולים  159.7-ו 80.7, 53.3, 31.4, 11.1היתה: 

מהמנה המתוכננת. יוצא דופן הינו טיפול  85%-בכל הטיפולים המנה התלת שנתית היתה בשיעור של כ

מכאן שלמרות מהמנה המתוכננת.  28%-החנקן הגבוה בו המנה התלת שנתית היתה גבוהה ב

  רמות חנקן מיושם. 5שהטיפולים לא יושמו במלואם, נשמרו 

והתארכות ענפים לא הושפעו מטיפולי החנקן בשני שנות הגידול  מספר מפרקים  – יבולצימוח ו

( לעומת זאת, ביטוי להשפעת הטיפולים על הצימוח נמצא במשקל הגזם 3.4.1האחרונות  )איור 

ק"ג  1-בו ניתן לראות שמשקלו עולה עם יישום במנת החנקן. ממשקל של כ 2018שנאסף בעונת 

(. 3.4.2לחלקה בטיפול החנקן הגבוהה ביותר )איור  ק"ג 2.5-לחלקה בטיפול החנקן הנמוך ביותר לכ

במהלך שלושת עונות הגידול נאספו מדדי יבול שונים כולל שיעור חנטה ומשקל פירות. שיעור החנטה 



31 
 

-ו 2017עבור עונות  76.5%-ו 74.8%לא הושפע מטיפולי ההזנה בחנקן ועמד על ערך ממוצע של 

לא נמצאה השפעה לטיפולים על יבול הגרעינים שבממוצע , בהתאמה. כמצופה בשנה הראשונה 2018

ק"ג גרעינים לעץ. תוצאות דומות התקבלו גם בעונת הגידול השניה לא נמצאה השפעה  2.2-עמד על כ

יבול ירד  2018ק"ג לעץ. בעונת  6.5-על שיעור החנטה והיבול כאשר משקל הממוצע עמד על כ

היה הגבוה  N37עם השפעה לטיפולים כאשר טיפול  2017משמעותית לפחות מחצי בהשוואה לעונת 

מתקבלת מגמה דומה בה  2018-ו 2017. מסכימה של היבול מעונות N5-ביותר ושונה במובהק מ

כך שהעצים תוצאות שלושת השנים מצביעות על (. 3.4.3)איור  N37היבול המיטבי הינו עבור טיפול 

ם ממוצע לא הושפע מטיפולי ההזנה. בשנת משקל זרעיבחלקת הניסוי נמצאים בסירוגיות גבוהה. 

גרם. הבדל בין השנים הינו כתוצאה מעומס  104.0-ו 84.0זרעים היה  100משקל  2018-ו 2017

היבול השונה. למרות שההבדל בין הטיפולים אינו מובהק ניתן לראות מגמה במשקל הזרעים עם 

 (3.4.4)איור  2018העליה בחנקן בעונות 

 

 

   (C ,D( והתארכות עונתית )A ,Bעת טיפולי דישון בחנקן על מספר מפרקים )השפ .3.4.1 איור

ממוצעים מחמש חזרות לחלקה. קוים אנכיים מייצגים שגיאת תקן. אין . 2017-2018עבור שנים 

 הבדל בין הטיפולים.
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  קוים אנכיים מייצגים סטית תקן.. השפעת טיפולי דיש בחנקן על משקל גזם .3.4.2 איור

 
 

 
וסה"כ יבול  2017-2018השפעת טיפולי דישון בחנקן על יבול לצמח עבור שנים  .3.4.3 יורא

ממוצעים מחמש חזרות לחלקה. קוים אנכיים מייצגים שגיאת תקן. אותיות שונות מייצגות . לשנתיים

 (.0.05הבדל מובהק ברמת מובהקות של 

 
ממוצעים מחמש . 2017-2018ור שנים השפעת טיפולי דישון בחנקן על משקל זרעים עב .3.4.4 איור

 חזרות לחלקה. קוים אנכיים מייצגים שגיאת תקן. אין הבדל מובהק בין הטיפולים.
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)עלים הצעירים ביותר שהגיעו למלוא  דיאגנוסטיים עלים נדגמו 2016 לאוגוסט 16-ב  - עלים בדיקות

 אך במעט נמוך היה אשר 1.6% היה ביותר נמוךחנקן היה ה בטיפול החנקן ריכוז. חלקה מכל גודלם( 

 המינרלים שאר כל בריכוזי הבדל היה לא. 1.7%שהיו גבוהים מערך של  החנקן טיפולי משאר במובהק

 ריכוזימועדים )מרץ, יולי ואוקטובר(  3-, עלים דיאגנוסטיים נדגמו ב2017בשנת . )תוצאות לא מוצגות(

חודש מרץ נמוך למרות שיש מגמה עם העליה בבעלים  החנקן ריכוזככלל  .3.4.5 באיורחנקן מוצגים ה

ברמת החנקן במי ההשקיה ההבדל בין הטיפולים אינו מובהק. החל מיולי יש השפעה מובהקת 

. 2.5%לטיפולים ועם העליה בריכוז החנקן במי ההשקיה עולה ריכוז החנקן בעלים אשר מגיע לערך של 

זה לערך שהתקבל בשנה הקודמת.  1.6%-ריכוז החנקן בעלים שטופל ברמת החנקן הנמוכה היה כ

 . )תוצאות לא מוצגות( המינרלים שאר כל בריכוזי הבדל היה לא

. ככלל, עליה במנת 6.9 -ו 2.7, 7.5נדגמו שוב עלים דיאגנוסטיים בשלושה מועדים:  2018בעונת 

במועד  ק"ג לשנה )תלוי 15-25החנקן גורמת לעליה בריכוזו בעלים עד לערך מירבי שמושג ממנה של  

 1.72%לערך של  2.36הדיגום(. החל ממאי נראה שישנה ירידה בריכוז החנקן בעלים מערך מירבי של  

שהתקבל בספטמבר. בכל המועדים ריכוז החנקן בעלים בטיפול החנקן הנמוך ביותר היו הנמוכים 

יגום יולי א(. בד 3.4.6בספטמבר )איור  1.37%במאי לערך של   2.02%ביותר והערכים שהתקבלו היו 

בנוסף לדיגום העלים הדיאגנוסטיים )עלים צעירים( נלקחו עלים בוגרים בני כשנה. ככל ריכוז החנקן 

בעלים הבוגרים היה נמוך בהשוואה לעלים הצעירים   ורק בטיפול החנקן הגבוה ביותר ריכוז בשני סוגי 

רים של מחסור בו ריכוזו ב(. חנקן הינו יסוד הנע בצמח ובמק 3.4.6העלים היה זהה בערכו )איור 

באיברים בוגרים נמוך מאלו של צעירים ובמקרה של עודף המגמה מתהפכת. תוצאות שהתקבלו 

ק"ג חנקן לדונם המנה בה התקבל היבול המיטבי.  37מצביעות על כך שריכוז המיטבי מושג במנה של 

טווח ריכוזים רחב של  יש צורך לבסס תוצאה זאת בעתיד. ריכוזי החנקן בעלים שהתקבלו מצביעות על

חנקן היכול להתקבל כתלות ברמת החנקן המיושמת, במועד הדיגום וסוג העלה לכן החשיבות הרבה 

 באחידות דיגום העלים בכדי שיהיה כלי יעיל לדישון מיטבי.

 השפעה נמצאה. בחלקת המאופיינת בסירוגיות גבוהה , טיפולי ההזנה יושמו לאורך שנתיים וחציסיכום

צימוח . והוצגה המשמעות במועד הדיגום וגיל העלים הנדגמים בעלים החנקן הצטברות לעמובהקת 

והיבול הושפעו ממנת החנקן שיושמה ונראה שחוחובה שגדלה במימשק אינטנסיבי מגיבה היטב 

מומלץ מאוד להמשיך  אךק"ג לדונם לשנה  37-למנה של כ בסיכום דו שנתי מתקבל יתרון קל  .לחנקן

 ממצא זה.    ולחזק ולאסוף נתונים על מנת לאמתניסוי ה
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 .2017, השפעת טיפולי הדישון על ריכוז החנקן בעלים בשלושה מועדי דיגום חצרים .3.4.5 איור

 .  0.05אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים באותו המועד ברמת מובהקות של 

 

ל ריכוז החנקן בעלים דיאגנוסטיים )צעירים( בשלושה מועדי השפעת טיפולי הדישון ע .3.4.6 איור

. אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק בין 2018דיגום )א( ובעלים בוגרים וצעירים שנדגמו ביולי 

 .  0.05הטיפולים באותו המועד ברמת מובהקות של 

 

 חההפרי במועדי שליטה, הפוריות להגברת גיזום ממשק ופיתוח הצמח עיצוב 3.5

 5 מטרה-(בוסתן. א, דג. א) והאסיף

 . נגב ורמת חצרים: חלקות בשתי בוצע המחקר

 חזרות 5, וחצרים בנציוני; זנים שני על 1999 מנטיעת בוגרת בחלקה הועמד הניסוי - חצרים חלקת

-ו הידני בגיזום( צמחים 5' )מ 10 חזרה כל אורך, 2016 ינואר בתחילת בוצע הגיזום. גיזום טיפול לכל

 גבול שורות ושתי נמדדת מרכזית שורה כוללת חזרה כל. הממוכן הגיזום בטיפולי( צמחים 10' )מ 20

 גיזום: טיפולים שני נגזמו זה במועד, השני הגיזום בוצע 16.11.16-ב. טיפול אותו המקבלות מקבילות

(. מזרחיה הצד נגזם, הראשון בגיזום) השורות של המערבי הצד נגזם זה במועד. הפוך וטרפז, שדרה

 :הנבחנים הטיפולים. חלקה מכל נאסף היבול

 המסחרית הגיזום שיטת; בקורת -

 .קרינה חדירת לשפר מנת על(  הסבך איזור) השיח ממרכז זרועות דילול; ידני חילון -

תמונה ) ממוכן בגיזום השיח חופת ממרכז V הוצאות ידי על הנוף מרכז פתיחת; ממוכן חילון -

3.5.1.) 

 .אחד מפנה שנה כל, במסחרי שמקובל ממה יותר חריף שדרה יזוםג; חריף שדרה גיזום -

 לצד קרינה חדירת ישפר אשר מבנה, למעלה הצר הצד כאשר אלכסוני ממוכן גיזום'; טרפז'  -

 .הצמח של התחתון

 . למעלה נמרצת לצמיחה הנטייה בעל חצרים בזן רק בוצע;  (Topping)הנמכה -
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שמאל בצד טרפז בצורת שדרה וגיזום ימין בצד' ממוכן חילון' :3.5.1 תמונה  

באופן כללי נראה כי חלקת ה'בנציוני' היתה בסרוגיות משמעותית בעוד ב'חצרים' הסרוגיות היתה 

בחצרים, טרפז  V)הנמכה בחצרים, הוצאת  15-16מתונה יותר. טיפולי גיזום דרסטיים שבוצעו בחורף 

( ביבולים בשנה לאחר הגיזום. 3.5.1)איור  ציוני( הביאו לירידה רבה בנפח הנוף-וגיזום שדרה בבן

אולם הטיפולים בהם נפגע היבול בשנה הראשונה, היו המצטיינים בשנה השנייה. אם מסתכלים בראייה 

ראשונה, הוחזר בשנה  כלומר מה שאבד בשנה -דו שנתית, היבול הממוצע בין הטיפולים, כמעט זהה

שניה. ממצא זה הוא בעל חשיבות שכן הוא מחזק את המוטיבציה לטיפולי גיזום חזקים אשר מביאים 

 להקטנה כללית של נפח השיחים מה שמקל על הטיפול במטע ומביא להצערתו. 

 (P<0.05)כאשר מסתכלים בראיה תלת שנתית )יבול מצטבר לשלוש שנים(, אין הבדלים מובהקים 

(. יש חשיבות להמשיך את הניסוי לשנה רביעית בכדי לסכם שני 3.5.2ן טיפולי הגיזום השונים )איור בי

מחזורי סרוגיות )כך אנחנו מתכננים לעשות, להמשיך שנה נוספת מעבר למיזם בכדי לסכם את הניסוי 

 כיאות(. 

 

.חצרים תחלק 2016, מרץ, עלווה שטח אינדקס על הגיזום טיפולי השפעת ..13.5איור   

 

0.00

2.00

4.00

6.00

LA
I

חצרים

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

V עליון בקורת חילון  
ידני

טרפז שדרה 
חריף

LA
I

בנציוני



36 
 

 

וממוצע תלת שנתי   2016-17-18נתוני יבול זרעים לשיח בזנים בנציוני וחצרים בשנים . 3.5.2איור 

 .)הסטיות המוצגות בנתוני היבול השנתיים הן של סטיית תקן(

במו"פ רמת נגב קיימת חלקת חוחובה וותיקה, בה נבחנו בעבר מספר זנים חדשים  - נגב רמת חלקת

חים או שפירים. עם השנים אבדה השליטה על התפתחות נוף העצים, הרווח בין בהשקיה במים מלי
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השורות נסגר ולעיתים קרובות אף נשברו ענפים שהתפתחו בזוויות קהות מידי. ראינו במצב זה 

הזדמנות ללימוד ראשוני של עיצוב נוף שונה מהמקובל כיום בחוחובה. חלק משורות החלקה גורדמו, 

 ולמניעת שמש לקרינת יותר רבה חשיפה לשם Vקו והנוף עוצב לכדי צורת גזעים מרכזיים הורח

 כבר 2017 בספטמבר. (3.5.2)תמונה  הצמח במרכז יצרנית ולא חשוכה ווגטטיבית ביומסה היווצרות

. משמעותי יבול פוטנציאל מסתמן הקרובה העונה לקראת. שגורדמה מהחלקה יבול מעט נאסף

 צמיחה בין הנדרש לאיזון מתאים ממשק ולמצוא החלקה פתחותהת אחר לעקוב להמשיך בכוונתנו

 .קומפקטי נוף על שמירה תוך ופוריות

 

 2018)שמאל( ובינואר  , כשנה וחודשיים לאחר שגורדמו2017מצב השורות באפריל  .3.5.2תמונה 

 )ימין(

 

 -( צרור. ל) איתם להתמודדות דרכים ופיתוח ביבול הפוגעות מחלות זיהוי  3.6

 6 מטרה

 שנה ראשונה

הוגדרו מעלים. בידודים לבעייה ע"י  נעשה אבחון של הגורם :מופע כתמי עלים בחוחובה האפייני לחורף

להוכחת פתוגניות ו Cladosporium -ו  Stemphylium,   Alternaria  alternata הפטריות המעורבות

י העלים או הדבקה עם פלאג ריסוס נבגים על גב -נערך מבחן קוך. הדבקת שתילים בכל פטריה בנפרד 

הנוף בתא לח למשך שבוע.  הסואגר המכיל את הפטריה )עם ובלי פציעת העלים(. לאחר ההדבקה כ

נעשתה הדבקה חוזרת לאחר כשבועיים ללא הופעת תסמינים על עלים נוספים ושוב הדגרה בתא לח 

 Alternaria -ו  Stemphyliumלשבוע ימים. תסמינים של כתמי עלים הופיעו בצמחים שהודבקו ב 

alternata  מהעלים הנגועים בודדו מחדש הפטריות ללא קשר לאופן ההדבקה. בבידוד חוזר

Stemphylium  ו- Alternaria.  

מאחר ובבדיקות ענפונים לנוכחות פוזריום  :אופטימיזציה של שיטת הבדיקה לנוכחות פוזריום בצמח

הגילוי היה נמוך ביחס לנתונים שהתקבלו באותה  ע"י בידוד מצרורות הובלה )בצלחות פטרי( שיעור

, נבחנה נגיעות בפטריות באיברי הצמח השונים הרלבנטיים. הבידודים נעשו 90-שיטה בשנות ה

משיחים נגועים עם תסמיני מחלה מזנים שונים. שכיחות גבוהה יותר של הפטריה נמצאה בשורשים 

 (. .6.13ובצוואר השורש )איור 
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 ור מגיעות פוזריום באיברי הצמחשיע .6.13איור 

 

בנוסף, השווינו את שיעור הצלחת בידוד פוזריום מענפים לעומת בידוד מרקמת צמחית שהתקבלה 

היו חיוביים ( 16/34שנבדקו )עם תסמיני מחלה מעצים  34%בקידוח בבסיס הגזע )'נסורת'(. רק 

היו חיוביים בבידוד מענפים ושליליים עצים  6לפוזריום. עץ אחד בלבד היה חיובי בשתי שיטות הבדיקה, 

לפיכך בהמשך העבודה נוכחות הפטריה היו חיוביים בנסורת ושליליים בבידוד מענפים.  9-בנסורת ו

( PCRמיקרוביולוגית ובשיטה מולקולרית )בשיחים נבדקה רק בדיגום רקמות צוואר השורש, בשיטה 

 . עם פריימרים ספיציפיים

עות הראשוני הינו שתילים נגועים באופן סמוי )ייחורים נלקחים מצמחים מקור הנגי: פוזריום במשתלה

הפטריה ואכן שאינם מראים תסמינים אך נושאים את הפטריה(, נעשתה בדיקה ראשונית במשתלה 

 זנים חצרים ובנציוני.מהבשתילים  נמצאה בצוואר השורש ובשורש

בהתבסס על בדיקות מעבדה עם  בחירת התכשירים ליישום נעשתה: ניסוי שדה להפחתת פוזריום

 (.3.6.2)איור  פונגיצידים שונים בעלי פוטנציאל הדברת פוזריום

 

 

 עיכוב התפתחות מושבת הפטריה בהשפעת פונגיצידים שונים .3.6.2איור 
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חלקות נגועות נבחרו על בסיס מיפוי תסמינים . שני ניסויי שדה לבחינה של הפחתת המחלהנערכו 

טיפולים: ביקורת,   5נבחנו זן שבע(  ,2013חלקה )בחצרים לת כל ניסוי. שנערך שנה לפני תחי

 8-12כל טיפול (, בהגמעה והזרקה לעץ)שתי שיטות יישום ב וקנון בויסן ,ספורטאק, רודיס+פרולין

עצים. ובנוסף תכשיר להשראת עמידות קנון )חומצה זרחיתית(. מחלת הפוזריום הופיעה באביב 

 (. .6.33)איור  והתגברה בקיץ

 

 מעקב אחר נגיעות שיחים בפוזריום 3..6.3איור 

 

לא היו הבדלים מובהקים בין . כמו כן, ממעקב אחר התסמינים נראה שאין חשיבות רבה לאופן היישום

רודיס, בויסן, קנון, -הטיפולים. הטיפולים בהם היה שיעור נגיעות נמוך מאשר בביקורת היו: פוליקור

 . (3.6.4)איור  וספורטק

 

 השפעת טיפולי הדברה על שיעור נגיעות פוזריום .3.6.4איור 

 

הופסק לאחר כחדשיים, מאחר ומצב החלקה היה גרוע וא ה , אךבגלאון נערך ניסוי עם טיפולים דומים

מקור הנגיעות הראשוני הינו שתילים נגועים באופן סמוי אישרנו את ההנחה ש ללא קשר למחלה.

  בשתילים. ר השורש ובשורשנמצאה הפטריה בצווא הבדיקה בב
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 שנה שניה

, חלק מהמוקדים החלימוו פחתה 2013בחלקת חצרים בניסוי הנגיעות  :הפוזריום הדברת מחלת

 (.3.6.5)איור  שחוןהורף והח (4התבגרות החלקה )בת כנראה בגלל 

 

 

 מעקב אחר אינדקס נגיעות פוזריום  ..6.53איור 

 

רודיס+פוליקור, בויסן,  בשנה שעברה: ספורטק, שיושםכשיר בתבריסוס נוף  טופלושיחים בשנה זו, ה

 (.3.6.6)איור  הבדל בין הטיפוליםלא נמצא כל . קנון

 

 

 השפעת טיפולי הדברה על אינדקס נגיעות פוזריום . 3.6.6איור 

 

בכל  ,1 חלקה-; זן שבע בתת4, 2חלקות -תתב)זן שילוח  2015בנוסף הוצבו ניסויים בחלקת שד"ב 

כמיגציה בבויסן  – 2חלקה -תת :כללו שילוב של הגמעה וריסוס נוף טיפוליםה(. שיחים 18-20  טיפול

פוליקור+רודיס  4חלקה -תת; נוף: ללא )ביקורת(, ספורטק, פוליקור+רודיס י)הזרקה לטפטוף( + ריסוס

ללא כמיגציה + ריסוס נוף: בספורטק  – 1חלקה -תת; כמיגציה + ריסוס נוף: ללא )ביקורת(, ספורטקב

תסמיני . חודשיים עד אוגוסט טיפולים 6וניתנו  לאמצע מרץ םהוקד תכשיריםה םיישו. )ביקורת(, קנון
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. נגיעות שורשיםובדיקות מעבדה: 'נסורת' מבסיס הגזע . בכל חודש ממאי עד נובמבר וערכומחלה ה

המשיכה להתפתח יולי, לאחר מכן -(, באופן חד ביוני3.6.7פוזריום בחלקה עלתה במהלך הניסוי )איור 

 באופן מתון. אינדקס הנגיעות הכללי בחלקה היה גבוה. 

 

 

 מעקב אחר אינדקס נגיעות פוזריום .3.6.7איור 

 

(, אולם 6.8לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי ריסוס נוף בפונגיצידים )איור  4 -ו 2חלקות -בתת

 היתה מגמה ברורה של הפחתה ביישום ספורטק.  

 

 

 השפעת טיפולי פונגיצידים על אינדקס נגיעות פוזריום .3.6.8איור 

 

(, אך לא באופן 3.6.9)איור  שיעור תמותת השיחים בנובמבר אף הוא הושפע מיישום התכשירים

 בפוליקור.  60% -בביקורת ו 48%שיחים מתים בטיפול ספורטק לעומת  35%מובהק, עם 
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 ר תמותת שיחיםהשפעת טיפולי פונגיצידים על שיעו .3.6.9איור 

לא היתה כל השפעה ואינדקס המחלה היה דומה לביקורת.  1חלקה -לטיפולי ריסוס נוף בקנון בתת

 כמו כן, לא היו הבדלים בין טיפולי הכמיגציה בפוליקור או בויסן לביקורת )תוצאות אינן מוצגות(.

 

 שנה שלישית

צרים באיזור נגוע פוזריום של ח 2015שד"ב חלקת הוצב בשדה ניסוי  :הפוזריום הדברת מחלת

והיישום  דונם 30 היה היקף הניסוי. ניסויהל מיפוי תסמינים שנערך שנה לפני תחילת בהסתמך ע

התכשיר שנבחן . ריסוס 'משקי', יישום הנדמה טרקטור רתום למרסס מפוחבאמצעות בוצע ריסוס נוף ב

. בניסויים הקודמים ם שבדקנוהיה לו יתרון על פני התכשירים האחרישכן ספורטק בניסוי היה רק 

פעם אחת ויולי, ב פעמייםיוני, פעמיים ב; מאי, 0.25% בריכוז ריסוסי ספורטק 6ניתנו במהלך העונה 

  .(3.6.10 הנגיעות הכללית פחתה מאד בהשוואה לשנה הקודמת )איור .אוגוסטב

 

 2015ד"ב , חלקת ש2018לעומת  2017 -השוואת נגיעות פוזריום בשיחים ב .3.6.10איור 

 

 (.3.6.11)איור  היקשבין הספורטק לריסוס נוף בהבדל מובהק בין התוצאות מצביעות על היעדר 
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  .2015השפעת ריסוס בספורטק על נגיעות פוזריום, בריסוס 'משקי', חלקת שד"ב . 3.6.11איור 

 

 4 -ב טיפולים 4 היו ניסויבנוסף לניסוי בהיקף גדול נערך ניסוי בהיקף מצומצם בשיחים נבחרים. ב

ריסוס  0.5%ספורטק , ריסוס כל שבועיים 0.5%ספורטק , ריסוס כל שבועיים 0.25%, ספורטק חזרות

גם  . הריסוסים יושמו במועדים מקבילים ליישום בניסוי ה'משקי', ממאי עד אוגוסט.היקש, כל חודש

נגיעות היה הגבוה ביותר (. אינדקס ה3.6.12בניסוי זה לא היו הבדלים מובהקים בין הטיפולים )איור 

פעם בשבועיים.  0.25%פעם בחודש והוא נבדל סטטיסטית מטיפול ספורטק  0.5%בריסוס ספורטק 

ייתכן כי לתכיפות הריסוס ישנה חשיבות רבה, אך מאחר והניסו נערך בהיקף קטן יחסית לא ניתן להסיק 

 מסקנות באופן נחרץ.

 

 

 על אינדקס נגיעות פוזריום השפעת טיפולי ריסוס ספורטק .3.6.12איור 
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 סיכום

שיעור הנגיעות וחומרתה נראה כי הזנים כיום  מצאיב .חלה בשנים הראשונותבפוזריום עיקר הפגיעה 

 יש צורך בחלקות ותיקות. עמידים ישנה החלמה טבעית\בזנים סביליםכנראה ש ,דועכים עם הזמן

 שתילים נגועים באופן סמוי הינוהראשוני  מקור הנגיעות. קרקע נגועהמכיוון שהקפדה על סניטציה ב

 קנון(\לא הוכחה יעילות כלכלית של ריסוס תכשירים )ספורטקלכן יש להקפיד ברמת המשתלה. ו

 להפחתת המחלה.

 

 7 מטרה –( ירמיהו. א, גל-בן .א, דג. א) הפרי איסוף לייעול קרקע חיפויי בחינת 3.7

איסופם ע"י קומביין. בקרקעות על הקרקע, ורעינים אסיף חוחובה מתבצע ע"י ניעור העצים והפלת הג

ולא  סדקיםכמות רבה של גרעינים נתקעת בהקיץ קיים חשש שות וכבדות אשר נוטות להיסדק בבינוני

)שיטה  מטרת הניסוי היא בחינת ההבדל בין אסיף חוחובה ע"י פריסת רשתותנאספת ע"י הקומביין. 

 רקע בקרקעות הנוטות להיסדק )השיטה המוקבלת(.קומביין בניעור על הקחדשה( לעומת אסיף ב

שורות,  5הניסוי בוצע בקיבוץ גלאון בשפלה. קרקע חרסיתית הנוטה להיסדק. נבחרו  –חומרים ושיטות 

( . אורך כל חלקה 3.7.1פול רשת )תמונה : טיפול ביקורת וטי2-כל שורה שימשה בתור בלוק המחולק ל

עצים לחלקה. האסיף התבצע משני צדי העץ כך  25טר = מ 2. המרחק בין העצים הוא מ' 50הוא 

 עצים מכל חלקה: השורה הנבחרת + חצי שורה מימין וחצי שורה משמאל. 50שלמעשה נדגמו 

  אסיף רגיל באמצעות קומביין והעברת הגרעינים מכל חלקה אל שקי ענק. –ביקורת 

  והעברת הגרעינים אל פריסת הרשתות לפני הניעור, אסיף באמצעות קיפול הרשתות  –רשת

 שקי ענק. הרשתות נפרסו משני צדי העץ. 

בנוסף, בטיפול הרשת נבדק משקל הגרעינים שנפלו מהעצים לפני פריסת הרשת והניעור, וזאת כדי 

לדמות מצב בו הרשת הייתה נפרסת בתחילת העונה. מכל חלקה נדגם מ"ר ובו נספרו ונשקלו הגרעינים 

 הגרעינים התבצע במכון הניקוי והפקת השמן בקיבוץ גלאון.  שהיו על האדמה. ניקוי ושקילת

לכל זרעים לחזרה  111.5בעונה הראשונה יבול הזרעים בביקורת עמד על  -שתי עונותהניסוי התבצע ב

ק"ג. תוספת של שני ק"ג זרעים לא היתה סבירה על פי מה שראינו בשטח,  113.6ובחיפוי הרשת על 

המאסף טרם כניסתו לחלקה וזה מה שמסך על התוצאות ולכם חזרנו על יתכן שנותרו זרעים בקומביין 

 .17/12/2017תאריך ניקוי ושקילת היבול:  18/9/2017תאריך האסיף:  עונה שניה: הניסוי שנה שנייה.

 

 פריסת הרשת בניסוי   :3.7.1 תמונה
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. בחישוב יבול 3.7.2-ו 3.7.1ואיורים  3.7.2-ו 3.7.1תוצאות  הניסוי מוצגות בטבלאות  –תוצאות 

(, P<0.05ק"ג לדונם )עלייה מובהקת  379 -ק"ג זרעים ל 288 -הזרעים לדונם, ניתן לראות עליה מ

לדונם. פער מחיר זה אמור לכסות את עלות הרשת ₪  1365-ק"ג לדונם הוא שווה ערך ל 91הפער של 

חלופה כלכלית  )שאמורה לשמש למספר שנים( ועלות הפריסה. בכל מקרה, מסתמן כי זו בהחלט

 .כדאית

 משקל זרעים בטיפולי רשת וביקורת בחלקות הניסוי .3.7.1טבלה 

חלק שורה

 ה

ביקורת 

)ק"ג 

נטו 

לחלקה

) 

רשת: זרעים שנאספו 

מהאדמה לפני פריסת 

 200הרשתות )ק"ג*

 מ"ר(

סה"כ  -רשת 

 )ק"ג נטו

 (לחלקה

 -ביקורת 

משקל נטו 

 לעץ

 -רשת 

משקל 

 נטו לעץ

14 1 146 13 192.8 2.9 3.9 

17 2 114 8.2 166.4 2.3 3.3 

20 3 132.4 10.8 181 2.6 3.6 

23 4 133.6 11 155.8 2.7 3.1 

26 5 129.6 19.2 166.4 2.6 3.3 

 ממוצע
 

 
  

2.6 3.4 

  סטיית תקן
  

0.2 0.3 

 

 

 משקל יבול ממוצע לעץ  בטיפול הרשת לעומת ביקורת .3.7.1איור 
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 עצים( בטיפולי רשת וביקורת בחלקות הניסוי 110דונם )משקל זרעים ל .3.7.2טבלה 

 

 

 

 .ס.ת.( בטיפול הרשת לעומת ביקורת ±)משקל יבול ממוצע לדונם  .3.7.3איור 

  

בעקבות התוצאות הכלכליות החיובית ובעקבות תצפיות מקבילות של המגדלים בשטח, החלה פרישה 

כך שבהחלט ניתן  ם פיתוח מערכים לגלילת הרשתותבהיקפים גדולים של אלפי דונמים של רשתות ע

 שפרק זה נשא פירות תוך זמן קצר.    לסכם

 

-(רוצ -י. ואקנין, נ. תל)איתור מפרים מצטיינים לשיפור החנטה ואיכות הזרע  3.8

  8מטרה 

על מנת לקבל יבול גבוה של זרעים/שעווה נוזלית,  .הוא צמח דו ביתי מואבק רוח החוחובה - רקע

ת הצלחה רבייתית גבוהה במטע המתבטאת בחפיפה גבוהה בין פריחה זכרית לנקבית, נדרש

בפוטנציאל רבייתי גבוה בזן הנקבי ובתהליכי האבקה, הפריה, חנטה והבשלה מוצלחים. המחזור 

הרבייתי מתחיל בכל שנה עם ייצור של ניצני פריחה במהלך תקופת התפתחות מהירה של הצמח תחת 

ים רדומים במהלך הסתיו והחורף ומתעוררים בסוף החורף והפרחים נפתחים תנאים חמים. הניצנ
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משקל נטו לדונם-ביקורת  משקל נטו לדונם-רשת 
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 -ביקורת  חלקה שורה

משקל נטו 

 לדונם

 -רשת 

משקל נטו 

 לדונם

הפרש בין 

הרשת לביקורת 

 )ק"ג לדונם(

מחיר 

לק"ג 

)₪( 

סה"כ הפרש 

במחיר 

 )₪(לדונם 

14 1 321 424 
   

17 2 251 366 
   

20 3 291 398 
   

23 4 294 343 
   

26 5 285 366 
   

 ממוצע
 

288 379 91 15 1,365 

 סטיית תקן
 

25 32 
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בתחילת האביב. בתום תהליך ההאבקה וההפריה שמתרחשים באביב, הפרי מבשיל, והזרע בשל 

 בקיץ.  

כיום בישראל, זני הנקבה המניבים של החוחובה הם קלונים של צמחי עילית שעברו השבחה במשך 

י הזכר הם זריעים ולכן ישנה שונות גנטית רבה בין הפרטים המתבטאת גם עשרות שנים. מאידך, צמח

במועדי הפריחה, עוצמת הפריחה וחיוניות האבקה. ישנה חשיבות רבה לנטיעת צמחי זכר בחלקה, 

בין צמחי זכר. בשנים האחרונות קיימת מגמה של הורדת שיעור  8%-בעבר דווח על יחס מיטבי של כ

 .5%-ל 2.5ם בהם היקף הנטיעות גדול והשיעור נע בין צמחי הזכר בעיקר באזורי

בישראל, נמצא שלא רק לזן הנקבה, אלא גם לזהות הגנטית של הזכר ישנה השפעה על אחוזי החנטה 

. (Benzioni and Vaknin, 2002)והיבול של השעווה וכן על ההרכב הכימי של השעווה בזרעים 

דלים זה מזה במועדי הפריחה ובכמות האבקה במחקר נוסף נמצא שצמחי הזכר של החוחובה נב

, דבר המצביע על פוטנציאל גבוה לסלקציה לגנוטיפים עתירי אבקה (Vaknin et al., 2003)ובחיוניותה 

איכותית למטעים עתידיים. בנוסף, בתצפיות של חקלאים במטעי חוחובה צעירים בחצרים )רונן 

ה את הנקבות הצעירות, דבר המהווה פוטנציאל רוטשילד, מידע אישי( נמצא שפריחת הזכרים מקדימ

 גבוה למחסור באבקה עבור קבלת יבול מספק בשנים הראשונות של מטעי חוחובה צעירים. 

 :מטרות

 אפיון פנולוגי וציטולוגי של זכרים זריעים במטע בוגר. – . סלקציה של עצי זכר משופרים1

חינת הקשר בין המרחק של מטע צעיר בו ב – . אפיון אירועים של מחסור באבקה במטעים צעירים2

 הפריחה הזכרית עדיין לא החלה לבין יכולת ההפצה של אבקה לפרחי הנקבה. 

(, ערכנו סריקה 2016, באביב המוקדם )תחילת פברואר - . סלקציה של עצי זכר משופרים1 -שיטות 

ונית של הזכרים ביצענו (. את הבחירה הראש3.8.1ויזואלית של מאות זכרים בשתי חלקות שונות )איור 

באופן סובייקטיבי והיא התבססה על ניסיון העבר בהיכרות עם צמחי זכר של חוחובה בעלי מאפיינים 

רפרודוקטיביים שונים. הפרמטרים שנבחנו מבחינה ויזואלית היו צפיפות התפרחות על הענפים )איור 

 ( והשלב ההתפתחותי של הפרחים כמדד למועד הפריחה. 3.8.2

 

מפת תצלום לווייני  3.8.1ר איו

המציגה את שורות מטעי החוחובה 

בהן נערך המעקב, האיתור והסימון 

של זכרים זריעים בוגרים בעלי 

 פריחה חזקה.
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מקטעים מענפים פורחים של צמחי חוחובה  3.8.2איור 

( ומעוטי פריחה A, Bזכרים עתירי פריחה ואבקה )

 ס"מ. 10סקאלה   (.C, Dואבקה )

זכרים עתירי פריחה,  21הסריקה איתרנו וסימנו במהלך 

חלקם מקדימים, חלקם מאחרים וחלקם מאחרים מאוד 

, חזרנו 2016לפרוח. באביב המאוחר )סוף מרץ(, בשנת 

אל הצמחים המסומנים, אספנו מהם ענפים ותפרחות 

 ומדדנו את הפרמטרים הבאים:

. מועדי פריחה )"מוקדמת מאוד" בהשוואה לפריחה 1

 , "מוקדמת" או "מאוחרת"(.הנקבית

ס"מ )איור  30-40. מספר תפרחות בענף שאורכו 2

3.8.2.) 

 . מספר פרחים לתפרחת.3

 . מספר גרגרי אבקה לפרח.4

 . אחוז גרגרי אבקה חיוניים. 5

מספר תפרחות לענף נמדד בשישה ענפים לצמח, שלושה בצדו המזרחי ושלושה בצדו המערבי. אורך 

מטר.  1-רגל ונערכה ספירה של כל הענפים בענף וחישוב של מספר ענפים לכל ענף נמדד באמצעות ס

מספר גרגרי אבקה לפרח נמדד באמצעות איסוף של פרחים לפני אנתזיס, ועם היפתחם האבקה 

(. תרחיף האבקה הוזרק n= 6-12סוכרוז ) 0.5Mשל  300mlהועברה למבחנות אפנדורף ובהן 

כרמין. לפחות -אצטו 2%בקה נקבעה לפי שיטת צביעה עם להמציטומטר שם עבר ספירה. חיוניות א

 גרגרי אבקה לפרח בשלושה פרחים לגנוטיפ נבחנו.  300

הצמחים בעלי פוטנציאל  11(, בחרנו שרירותית את 3.8.1על בסיס התוצאות שהתקבלו )טבלה 

פרטני  ביצענו המשך אפיון 2017הרבייה המינית הגבוה ביותר. באביב המאוחר )סוף מרץ(, בשנת 

(, ובהשוואה בין המאפיינים 3.8.2ובהתבסס על התוצאות )טבלה  2016 -הזכרים שנבחרו ב 11של 

זכרים כגנוטיפים מובחרים להמשך אפיון פנולוגיית הפריחה  5 -, בחרנו ב2017 -ל 2016 -שנמדדו ב

" את כל בחרנו מתוכם חמישה זכרים; בעלי מועדי פריחה שונים אך "מכסים 2018, ובקיץ 2018 -ב

 (. 3.8.2תקופת הפריחה הנקבית, כמקור עתידי לזני זכר של חוחובה )טבלה 

, אספנו ענפים ירוקים מחמשת הגנוטיפים הנבחרים וביצענו ניסיון לריבוי קלונלי בייחורים 2017בקיץ 

מנהל המחקר החקלאי בסיוע של ד"ר עינת שדות וצוותה. לאחר ניסוי שנמשך כארבעה חודשים 

נפים לא הצליחו להשריש, ולכן, בחרנו לבצע השרשה של ייחורים במשתלת "שורשים" התברר שהע

 ונמצא כעת בתהליכי השרשה.  2018אותה ביצענו מחומר צמחי שנאסף בקיץ 
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במקביל למחקר העיקרי שעוסק בהשבחת  – . אפיון אירועים של מחסור באבקה במטעים צעירים2

, ביצענו מחקר שנועד לתת שירות חשוב ומידע חיוני זכרים כמקור אבקה לזני החוחובה הנקביים

לחקלאים במקרים בהם הם נתקלים במחסור קיצוני באבקה בעת הפריחה הנקבית, כפי שאכן ארע 

ידי -בחצרים. בדקנו חשש של מחסור באבקה בעת הפריחה במטע צעיר על 2017 -ו 2016בשנים 

בה ומספר גרגרי האבקה שנבטו ופיתחו אפיון של מספר גרגרי אבקה המגיעים לצלקות פרחי הנק

נחשון נביטה, באמצעות צביעה במתילן כחול וצפייה בצלקות מרוככות בבסיס חזק באמצעות 

. את הבדיקה ביצענו בצלקות של פרחי נקבה שנאספו מספר ימים לאחר פתיחת UVמיקרוסקופ 

 ם תקינה.  הפרחים, במרחקים שונים ממטע חוחובה בוגר, בו כך הנחנו, פריחת הזכרי

ביתיים בחקלאות תלוי -גידול מוצלח של מינים דו – סלקציה של עצי זכר משופרים. 1 - תוצאות ודיון

בחוחובה, שונות  (.Friedman and Barrett 2009בחפיפה גבוהה בפריחה בין מיני הזכר והנקבה )

וספת אבקה גבוהה ביבול מיוחסת למגבלות שונות בתהליך ההאבקה והוצע לשפר את התהליך בת

( 2C-D3.8.מלאכותית. ניתן לראות כי במרבית הזכרים ישנה תפרחת זכרית אחת כל מפרק שני )איור 

ואילו בגנוטיפים המובחרים ישנם שני טיפוסים עיקריים; בעלי תפרחת אחת או יותר בכל מפרק לאורך 

נף המרכזי )איור ( ובעלי ענפון קצר הנושא מספר תפרחות בכל מפרק לאורך הע3.8.2Bהענף )איור 

3.8.2A פרחו "מוקדם" )במהלך השבועיים הראשונים  9, 2016 -הצמחים שאותרו וסומנו ב 21(. בקרב

פרחו  3 -פרחו במועד "ביניים" )מאמצע חודש פברואר עד אמצע חודש מרץ( ו 9של חודש פברואר(, 

 (. 3.8.1"מאוחר" )אחרי אמצע חודש מרץ( )טבלה 

הגנוטיפים שנבחרו להמשך  11, ובקרב 2018 -ו 2017י הפריחה בשנים ביצענו גם מעקב אחר מועד

מהם )טבלה  6 -מצאנו שימור של מאפייני הפריחה )"מוקדם", "ביניים" ו"מאוחר"( ב 2017 -מעקב ב

 גנוטיפים מובחרים להמשך פיתוח של זני זכר מובחרים.   5( ומתוכם בחרנו לבסוף 3.8.1

שונות נרחבת במאפיינים של הזכרים הזריעים הנובעת ככל הנראה תוצאות המחקר שלנו מצביעות על 

משונות גנטית של האוכלוסייה, דבר שאפשר לנו את הסלקציה של זכרים מובחרים בעלי מאפייני רבייה 

-, מצאנו שונות גבוהה מאוד במספר התפרחות ל2016מינית גבוהים ומועדי פריחה מהימנים. בשנת 

(, מספר 30.5±1.1עד  9.1±0.7(, מספר פרחים לתפרחת )103.3±10.3עד  24.3±2.0מטר ענף ) 1

וחיוניות גרגרי אבקה  (,410±4.35107.0עד  410±3.05103.6גרגרי אבקה לפרח )

 "effective pollen productivity"(. הייצור של אבקה פרודוקטיבית 93.4%±1.6עד  50.8%±10.9)

(EPPשחושב כאן כמספר גרגרי אבקה חיוני ,)מטר ענף, אף הוא הראה שונות מאוד גבוהה  1-ים ל

(8101.0  810עד8.0 גם בשנת .)מטר ענף  1-מצאנו שונות גבוהה מאוד במספר התפרחות ל 2017

(, ומספר גרגרי אבקה 27.5±2.6עד  11.9±0.8(, מספר פרחים לתפרחת )60.0±4.4עד  25.2±2.7)

וצאת דופן הייתה חיוניות האבקה שהייתה (. י410±5.05105.2עד  410±4.05103.7לפרח )

(. הייצור של אבקה 92.7%±2.7עד  81.0%±3.9יחסית גבוהה ובעלת שונות יחסית נמוכה )

( דבר הנובע ככל הנראה 8105.3עד  8101.5בשנה זו גם הראה שונות גבוהה ) EPPפרודוקטיבית 

    מהשונות הגבוהה בפרמטרים של ייצור אבקה בצמחים שתוארו לעיל.
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, הצמחים 2017, הראתה שבשנת 2017לאלו של שנת  2016השוואה שנערכה בין הנתונים של שנת 

ייצרו פחות תפרחות עם פחות גרגרי אבקה לפרח, אולם המספר של פרחים לתפרחת נשאר ללא שינוי 

 2106 -היה גבוה יותר ב EPP(. הערך המחושב של 2בעוד שחיוניות האבקה עלתה קצת )טבלה 

ככל הנראה בשל הערכים הגבוהים יותר של מספר תפרחות ומספר גרגרי אבקה  2017 -מאשר ב

לפרח בשנה זו. הבדלים אלו עשויים לנבוע מתגובת הצמח לתנאים הסביבתיים ועשוי גם להצביע על 

 הבדלים האופייניים לסירוגיות בפריחה.
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. מספר תפרחות למטר ענף, מספר פרחים לתפרחת, 2016-2018חוחובה בחצרים בשנים מאפייני פריחה של זכרים זריעים נבחרים במטעי ה 3.8.1טבלה 

 (.Lומאוחרת  M, אמצעית Eמוקדמת  (מספר גרגרי אבקה לפרח, חיוניות אבקה, מספר גרגרי אבקה חיוניים למטר ענף, ופנולוגיה של פריחה

 

 

* צמחים שנבחרו לריבוי קלונלי כזני זכר מובחרים.
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     צמחים נבחרים. 11 -מבחינת מאפייני הפריחה הזכרית ב 2017 -ו 2016השוואה בין השנים  3.8.2ה טבל

Male trait 2016 

(means±SE, n = 11) 

2017 

(means±SE, n = 11) 

Statistics  

(t-test) 

Inflorescences/m 68.52±4.50 A 40.58±3.09 B P<0.0001 

Flowers/inflorescence 19.06±1.50 A 18.46±1.27 A P=0.7642 

Pollen/flower 5.3x105±2.6x104 A 4.3x105±1.4x104 B P=0.0036 

Pollen viability (%) 78.4±4.1 B 88.7±1.3 A P=0.0263 

Viable pollen/m 5.5x108±6.7x107 A 2.9x108±3.4x107 B P=0.0020 

 הבדלים סטטיסטיים מובהקים. שגיאת תקן. אותיות שונות מעידות על ± הערכים הם ממוצעים 

מבחינת מאפייני הפריחה הזכרית, הראו מתאמים  2017 -ו 2016אנליזות של מתאמים סטטיסטיים בין השנים 

 חיוביים גבוהים עבור:

 .0.722r= –מטר  1 -. מספר תפרחות ל1

 .0.652r= –. מספר פרחים לתפרחת 2

 . 0.652r= –. מספר גרגרי אבקה לפרח 3

 . 0.62 –מטר  1 -י אבקה חיוניים ל. מספר גרגר4

, פרמטר שעשוי 0.132r= – 2017 -ו 2016מאידך, לא נמצא מתאם מובהק עבור חיוניות האבקה בין השנים 

 להיות מושפע מהתנאים הסביבתיים בשנים אלו.

מטר ענף, ועם המספר של גרגרי  1-נמצא במתאם חיובי עם המספר של תפרחות ל EPP -, ה2016בשנת 

מטר ענף )טבלה  1-(. חיוניות האבקה גם הייתה במתאם חיובי עם מספר התפרחות ל.33.8לפרח )טבלה אבקה 

מטר ענף, ועם  1-נמצא במתאם חיובי עם המספר של תפרחות ל EPP -, באופן דומה, ה2017(. בשנת 3.8.3

חסית נמוכה ולא (. אולם, חיוניות האבקה הייתה בעלת שונות י3.8.3המספר של גרגרי אבקה לפרח )טבלה 

לשאר הפרמטרים. הממצא שהצמחים "השקיעו" יותר באיכות האבקה מאשר בכמות  EPPתרמה למתאם שבין 

, עשוי להצביע על כך שלצמחים ישנה אסטרטגיה 2017 -שלה בשנה בה ייצור האבקה היה מופחת, כגון ב

 שמאפשרת להם, במידה מסוימת, לפצות על הירידה בייצור האבקה בצמח. 
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( בין R( המצביעים על מתאמים חיוביים )ערכי Pearsonמטריצות של מתאמים סטטיסטיים ) 3.8.3טבלה 

 .2017 -ו 2016תכונות שנמדדו בין גנוטיפים בשנים 

2016 Inflorescences/m Flowers/inflorescence Pollen/flower Viability (%) 

Flowers/inflorescence -    

Pollen/flower - -   

Viability (%) 0.56 - -  

Viable pollen/m (EPP) 0.60 0.64 0.42 0.79 

2017     

Flowers/inflorescence -    

Pollen/flower - -   

Viability (%) - - -  

Viable pollen/m (EPP) 0.77 0.61 0.40 - 

. ( = מתאמים לא מובהק סטטיסטית-שגיאת תקן. )± הערכים הם ממוצעים   

     

שנים רצופות בהן ביצענו מעקב ואפיון של גנוטיפים זכרים של חוחובה, זיהינו מספר גנוטיפים  3לסיכום, לאחר 

גבוהים ששימרו באופן מהימן את הפנולוגיה של הפריחה שלהם הכוללת פריחה "מוקדמת",  EPPבעלי ערכי 

כאשר הצמחים הללו ירובו קלונלית ויישתלו  פריחת "ביניים" ופריחה "מאוחרת". בהנחה שתכונות אלו תישמרנה

בשטח, הרי שאנחנו נימצא במצב שיאפשר לנו להציע פתרון מאוד מבטיח לזמינות האבקה הלא יציבה במטעי 

החוחובה במהלך כל תקופת הפריחה הארוכה. בנוסף, תכנון עתידי של מטעים של חוחובה שיכלול נטיעה של 

יעילות ההאבקה במטע וישפר את ההנבה של מטעים עתידיים באופן קבוע זני זכרים מובחרים, צפוי לשפר את 

אספנו ענפים צעירים )יחורים( מחמשת הצמחים שנבחרו לריבוי קלונלי כזני זכר  17.7.2018ומהימן. בתאריך 

פריחה  35-18-פריחה אמצעית ו 35-03-ו 40-14פריחה מוקדמת, קווים  40-60-ו 35-11מובחרים )קווים 

באותו יום העברנו את היחורים למשתלת שורשים "אחים" בע"מ כדי להשריש אותם ולמסור לנו  מאוחרת(.

בשאר הזנים  ,35-18(. מלבד הגנופיט 3.8.1צמחים בריאים עם מערכת שורשים מפותחת )תמונה 

השתילים כבר מפותחים יחסית מבחינת נוף וגם מערכת השורשים. אנו מצפים לקבל את הצמחים האלה  רוב 

. גנוטיפים מובחרים אלה שהם תוצרי המחקר הנוכחי צפויים להישתל בשטח במספר 2019מהלך חודש מאי ב

 חלקות שונות באזורי הנגב על מנת לעבור אפיון סופי לקראת הפצתם בקרב החקלאים עבור נטיעות עתידיות.
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 (.10.4.19יחורים מושרשים במשתלת "שורשים" )צולם בתאריך  3.8.1תמונה 

 

-בדקנו חשש של מחסור באבקה בעת הפריחה במטע צעיר על 2016 -ב – ן אירועים של מחסור באבקהאפיו

ידי אפיון של מספר גרגרי אבקה המגיעים לצלקות של פרחי הנקבה, במרחקים שונים ממקורות האבקה 

חלקה האפשריים )חלקה בוגרת סמוכה(. בשנה זו לא נמצאו גרגרי אבקה על צלקות פרחי הנקבה, בעוד שב

 גרגרי אבקה לצלקת.   190-ל 22הבוגרת נמצאו בין 

נבדקו גרגרי אבקה על צלקות בצמחים צעירים במרחקים שונים מחלקה בוגרת. נמצא שבעוד שבחלקה  2017 -ב

גרגרים ומספרם פחת אקספוננציאלית עם  4 -בוגרת היו עשרות גרגרים לצלקת, בחלקה הצעירה נמדדו כ

 -ור האבקה העיקרי בשנה זו(. נמצא גם שהמרחק מהחלקה הבוגרת הסביר כהמרחק מהחלקה הבוגרת )מק

מ'  220(. נמצא גם שבמרחק של 3.3.8( )איור 0.942r=גרגרי אבקה ) 0מהשונות באחוז צלקות בעלי  %95

 (..43.8מהפרחים היו ללא גרגרי אבקה על פני הצלקות של הפרחים )איור  50% -מהחלקה הבוגרת, כ

 

 שפעת המרחק ממקור האבקה על אחוז הפרחים שלא הואבקו בחלקה הצעירה.ה 3.8.3איור 
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 השפעת המרחק ממקור האבקה על מספר הגרגרים שנמדדו בצלקת. 3.8.4איור 

 

שעות לאחר אנתזיס  24צילום קצה צלקת של אחת משלוש הצלקות בפרח חוחובה נקבי לפחות  3.8.5איור 

מחסור חמור בפריחה זכרית )צילום שמאלי( ובמטע בוגר ובו פריחה וחשיפה להאבקה פתוחה במטע צעיר בעל 

 זכרית שופעת )צילום ימני(.

תוצאות אלו מצביעות על כך שבמטעים צעירים של חוחובה עלולים צמחי הנקבה להיקלע למצב של מחסור 

כים להתמודד (. אחת הדר.58.3-.3.8.3חמור בזמינות אבקה בשל פריחה נמוכה של הזכרים הזריעים )איורים 

עם זה היא פיזור מלאכותי של אבקה או בעתיד לבצע נטיעה של גנוטיפים זכריים שרובו קלונלית, בדומה לאלו 

 שפותחו במחקר שתואר לעיל,  וצפויים לפרוח מוקדם יותר מאשר הזכרים הזריעים שניטעים כיום. 

 

 9 רהמט –( דג. א) המסיק בזמן סגור השומר בהם הפירות מספר הקטנת 3.9

, המסיק טרם, הפירות ברב. ודקה ארוכה צינורית רקמה באמצעות הפרי לעוקץ מחובר הגלעין, החוחובה בפרי

 הניעור פעולת במהלך. צינורית רקמה אותה באמצעות רק לענף מוחזק והפרי( השומר) הפרי קליפת נפתחת

 בעיה על מספרים החוחובה מגדלי (.לענף מחוברים נשארים והעוקץ הקליפה לרוב) נושר והפרי קטן כוח מופעל

( לנשור יכול לא הגלעין כי) העץ על נשארים אלו פירות. המסיק טרם נפתח אינו השומר שבהם פירות של קשה

 שבו הפרי אחוז בהם זנים ישנם, המגדלים לטענת. השמן הפקת טרום במיון ונזרקים הקליפה עם נאספים או

 ונושא ות, בעיקר בעומסי יבול גבוהים בהם יש אחור בהבשלהמהפיר 15% -ללמעלה מגיע נפתח אינו השומר

 הזרע. כהה חום בצבע קשה זרע ומכיל מ"ס 1-2 באורך בלוט דמוי החוחובה פרי. משמעותיים הפסדים גורם זה

 ונקראים בקצה לזה זה ומתחברים לאורכם בינהם המחוברים חלקים משלושה שמורכבת קשה בקליפה עטוף



56 
 

 חלקי ושלושת מעצמה נפתחת, לחומה מירוקה( השומרים) הקליפה הופכת ההבשלה תהליך במהלך. שומרים

 .ויאסף ינשור, האיסוף בתהליך, שבהמשך הזרע משתחרר וכך מזה זה נפרדים השומרים

במחקר הנוכחי ניסינו לעבוד בכיוונים שונים, כאשר ממצאי השנה הראשונה והשנייה לא ממש קדמו אותנו 

 שלישית מצביעים על כיוון מעשי לפתרון חקלאי. לפתרון, אבל ממצאי שנה

 בקרוב השומרים נפתחים שבו בנציוני הזן. השומר פתיחת מבחינת קיצוניים זנים 2 נבחרו הנוכחי בניסוי - Iשנה 

 מגדלי פי על) נפתח לא השומר שבהם רבים זרעים של בעיה יש שבו חצרים הזן, ומנגד מהזרעים 100% -ל

, 10.7.16, 14.6.16 :תאריכים בארבעה זרעים נדגמו השונים בזנים והשומרים רעיםהז אפיון לשם(. חצרים

 הזן. בתכלית שונה הזנים שני של הקליפה מבנה. הניעור יום גם הוא האחרון התאריך. 26.9.16 -ו 8.8.16

 (.3.9.1ר איו) רבים קמטים עם בקליפה מאופיין בנציוני הזן ואילו יחסית וישרה חלקה בקליפה מאופיין חצרים

 

 .(26.9.16הניעור ) ביום שנדגמו הזנים משני סגור ופרי פתוח פרי .3.9.1איור 

 

 .עמודים רקמת ישנה( החיצוני) העליון שבחלקה תאים מקבוצת כמורכבים נמצאו השומרים
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 רקמת של והגדלה( העליונה התמונה) השומר של רוחב חתך של אלקטרוני מיקרוסקופ צילום :3.9.2איור 

 .הנבחנים הזנים בשני( התחתונה התמונה) השומר של החיצוני בחלק שנמצאת מודיםהע

 

 רקמת וגודל השומרים עובי של להשוואה שימשו יוני באמצע שנדגמו משומרים אלקטרוני מקרוסקופ תמונות

 בין להבד שאין נמצא(. 3.9.2 איור) המדדים בשני הזנים בין מובהק הבדל נמצא לא. הזנים שני בין העמודים

 (.3.9.3 איור) העמודים רקמת בגודל וכן השומרים בעובי הזנים

 

 .זנים בשני והשומר העמודים רקמת עובי :3.9.3 איור

 

 10) הפירות מספר עליהם ונספרו זן מכל ענפים 50 סומנו, העונה בתחילת. 26.9.2016 -ב נערך הפרי איסוף

 בפתיחת מובהק הבדל היה. האסיף לאחר העץ על שנשארו הפירות ומספר ההתחלתי( לענף פירות 30 –

 בזן 77% לעומת מהפירות 92% -ב האסיף טרם השומרים נפתחו בנציוני בזן. הנבחנים הזנים בין השומרים

  (.3.9.4 איור) חצרים

 בנציוני חצרים

 שומר

 רקמת העמודים
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 .זנים בשני השומרים פתיחת שיעור .3.9.4 איור

 

, הזנים בשני, השומר נפתח לא בהםש אלו לעומת השומר נפתח בהם פירות של הזרעים גודל את כשבדקנו

 היו השומר נפתח בהם הזרעים בנציוני ובזן הזרעים בין מובהק הבדל היה לא חצרים בזן כי נמצא, האסיף ביום

 (.3.9.5 איור) השומר נפתח לא בהם מהזרעים משמעותית גדולים

 

 

 -ב האסיף ביום סגור היה השומר שבהם ובכאלו פתוח היה השומר שבהם בפירות הזרעים משקל .3.9.5 איור

26.9.16. 

 נראה. רב יבול להפסד וגורמת בחצרים קיימת השומר פתיחת בעיית שאכן לראות ניתן, לסיכום שנה ראשונה

 את הקובע הגורם אינו שנראה כפי זה גורם. הזרע משקל הוא השומר לפתיחת המגביל הגורם בנציוני בזן כי

 גבוה באחוז נפתחים אינם השומרים שבגללו הגורם הנראה שככל מכאן. חצרים, הבעייתי בזן השומר פתיחת

על  המביאה לפחת של זרעים הנותרים העיקרית, הבעיה להבנתנו .השומרים מבנה הוא חצרים בזן מהפירות

  יותר.  וקדקדהשיח היא תולדה של שומרים סגורים, אבל ראוי יהיה בהמשך לוודא נושא זה באופן מ
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אשר בחנו את השפעת מצב המים של הצמח על שיעור הפרי המנוער.  התבצעו שני ניסויים 2017בשנת  - IIשנה 

 נושא זה נבחן על בסיס תצפיות של מגדלים והבנה שמצב המים של הצמח הוא גורם אשר ניתן לשלוט בו.  

 ניסוי ראשון: השפעת לחות על שיעור הפרי המנוער.

שניות עד  10-צמחים 'טיפול רטוב' )רוסס במים כ 5יסוי בגילת, בחלקת הנ 27/9/2017-הניסוי נערך ב -שיטות 

מפנה דרומי, נספרו  5-מפנה צפוני ו 5 -ענפים 10צמחים 'טיפול יבש'. בכל צמח סומנו  5להרטבה מלאה(, 

מעבר מלמעלה למטה על כל השיח  -מספר הפירות על כל ענף. בשלב הבא עברנו עם מנערת על הענפים

 פר הפירות שנשארו על הענף וחישוב שיעור הפרי שנותר.ולבסוף ספירה של מס

הממצאים מצביעים על כך שהרטבת הנוף הביאה לירידה ביעילות הניעור ושיעור הפרי שנותר עלה  -תוצאות 

 (.3.9.6אחוז. כנראה שהרטיבות גורמת לסגירה של קליפת הגזע ובכך מקשה על שחרורו )איור  25-ל 15-מ

 
 
 

 
 ת טיפול הריסוס במים על שיעור הגרעינים שנותרו על השיחהשפע .3.9.6איור 

 
 ניסוי השפעת עקת מים על שיעור הפרי המנוער  -ניסוי שני 

 ה( ן חצרים )ראה טיפולים בפרק ההשקיה בחלקת קקמ"ס, זבדיקה נערכה על בסיס ניסוי ההשקיה -שיטות 

על כל צמח סומנו חמישה ענפים כשכל בחלקה סומנו ענפים על חמישה צמחים מרכזיים בכל חלקת טיפול. 

(, נספרו מספר הפירות שנותרו 15.10.17פירות עם זרעים לכל הפחות. לאחר הניעור המסחרי ) 3אחד עם 

 ( וחושבה יעילות הניעור. 16.10.17על הענף )

 יעילות את מורידים, עודפת ההשקי או( RDI) חריפה בצורה השיחים הצמאת כי מראים הממצאים -תוצאות 

  .(3.9.7)איור  (100%) הההשקי של הסטנדרטי לטיפול ביחס הניעור

 . הניעור יעילות את משפר אשר טיפול לאתר הצלחנו )עונה שניה של המחקר( לא זה שבשלב כך

, לא ניתן אולםלסיכום פרק זה, מסתמן כי טיפולי הצמאה או הרטבת הנוף אינם משפרים את יעילות הניעור. 

, יתכן והצמאה קצרת טווח מעט לפני מועד האסיף, כפי שנהוג בשקד, ההצמאהושא לפסול לחלוטין את נ

 תביא לתוצאות המקוות. 
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 השפעת טיפול ההשקיה על שיעור הגרעינים שנותרו על השיח .3.9.7איור 

ם; בעונה השלישית החלטנו להתמקד בטיפולים הורמונליי - )העבודה רוכזה על ידי ד"ר אמנון הברמן(  IIIשנה 

יצאנו מהנחה שבפרי החוחובה ההורמונים ג'יברלין אתילן ואוקסין מעורבים בבקרה על יצירת רקמת הניתוק 

בפריקרפ )ה'שומר'( כפי שנמצא בגידולים אחרים.  יישום של הורמונים אלו או מעכבי פעילות שלהם במועד 

גרום לשינוי בשכיחות הפירות על פתיחת השומרים ול עמוקדם להתייבשות הפרי בחוחובה, עשוי לכן להשפי

על מנת לבחון זאת, בחנו סדרה של ריסוסים במועד מוקדם להתייבשות הפרי של  בהם השומר לא נפתח כראוי.

 גיברלין, אתילן ואוקסין ומעכבי פעילות שלהם. -תכשירים מווסתי צמיחה

ניסוי היתה ענף מסומן ומטופל, הניסוי הועמד בחלקה של קיבוץ חצרים בזן חצרים אשר היה עמוס יבול. יחידת ה

 חזרות לטיפול. הריסוסים נתנו עם מרסס פלסטיק ידני קטן, עד נגירה. X 6)ענף אחד לשיח( 

 הטיפולים שנבחנו;

 ליולי. 1-, ב0.025%בריכוז של  100Xביקורת, תמיסת ריסוס עם המשטח בלבד, טריטון  .1

 לי.ליו 1-, בppm 400אוקסין מוקדם גובה, אלפטין בריכוז של  .2

 ליולי. 1-, בppm 100אוקסין מוקדם נמוך, אלפטין בריכוז של  .3

 לאוגוסט. 1-, בppm 400אוקסין מאוחר גבוה, אלפטין בריכוז של  .4

 לאוגוסט. 1-, בppm 100אוקסין מאוחר נמוך, אלפטין בריכוז של  .5

 ליולי. 1-, בppm 200גיברלין מוקדם גבוה, גיברלון בריכוז של  .6

 ליולי. 1-, בppm 40ברלון בריכוז של גיברלין מוקדם נמוך, גי .7

 לאוגוסט. 1-, בppm 200גיברלין מאוחר גבוה, גיברלון בריכוז של  .8

 לאוגוסט. 1-, בppm 40גיברלין מאוחר נמוך, גיברלון בריכוז של  .9

 ליולי. 1-, ב0.5%מעקב אוקסין מוקדם, אורסט בריכוז של  .10

 סט.לאוגו 1-, ב0.5%מעקב אוקסין מאוחר, אורסט בריכוז של  .11

 ליולי. 1-, ב0.5%יוניקונזול מוקדם, מג'יק בריכוז של  .12

 לאוגוסט. 1-,  ב0.5%יוניקונזול מאוחר, מג'יק בריכוז של  .13
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 ליולי. 1-ע"י הוספת סודה לשתייה, ב pH=7  , 0.25%אתילן מוקדם,  אתרל בריכוז של  .14

 לאוגוסט. 1-ע"י הוספת סודה לשתייה, ב pH=7  , 0.25%אתילן מאוחר,  אתרל בריכוז של  .15

 (0.025%בריכוז של  X100כל התכשירים שולבו עם משטח )טריטון 

 

פירות. לאחר הריסוס  10-20מספר הפירות לענף נספר ערב הריסוס, ערב הניעור ולאחר הניעור. הענפים נשאו 

זה.  דבר המצביע על הפוטנציאל הגלום בטיפול -( נשרו כל הפירות, עוד לפני הניעור14המוקדם באתרל )טיפול 

לאחר הניעור כמעט לא נותרו פירות על הענפים המסומנים, בכל הטיפולים. אנחנו מניחים כי העובדה שסימנו 

ענפים חיצוניים שנחשפו למכונת הניעור המלא עוצמתה, העלתה את יעילות הניעור ביחס לניעור של מרכז 

ברמת השיחה השלם וכמו כן, לבחון את לות הניעור השיח. יש לכן להמשיך ולבחון את השפעת הטיפולים על יעי

ההשפעה על נשירת העלים. במחקר הנוכחי לא ראינו נשירת עלים משמעותית, אבל בגידולים אחרים, ישום 

 אתרל )הגורם לשחרור אתילן ויצירת רקמת ניתוק( מביא לעיתים לנשירת עלים משמעותית. 

 

 
 

 ים שנותרו לפני ואחרי הניעור. השפעת הטיפול ההורמונלי על שיעור הזרע .3.9.8איור 

 

 אלו מדדים על והאגרוטכניקה הזן השפעת ובחינת איכות מדדי קביעת, השעוה אפיון 3.10

 10 מטרה -(מלמד ש., דג. א,  טייטל. צ)

בעת התחלת המחקר מדדי האיכות בשעוות חוחובה אשר היו מקובלים בשימוש על סמך הספרות כללו ערכים 

יכות שמן, ולא בהכרח התאימו לשעווה. אלה כללו בין היתר ערך חומצות שומן חופשיות, בסיסיים אשר נגזרו מא

ערך פרוקסיד, ערך סיבון ותכולת כלל פנולים, וכן פרופיל חומצות השומן. במהלך התוכנית זיהינו מדדי איכות 

ות מתאימות. בין היתר, ספציפיים לשעווה, אשר רלוונטיים  יותר ומשקפים את איכותה, וכן פיתחנו שיטות אנליטי
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הבנו כי בשעווה לא ניתן לזהות תכולת פולינולים וכן לא סימונדזין, משום שהוא אינו עובר לשעווה אלא נשאר 

בפולפה. נוסף על כך, הבנו כי יציבות חמצונית הינה מדד חשוב, וכי פרופיל חומצות השומן אינו מספק, ויש 

, ABTSכך, בדיקת הפעילות נוגדת החמצון התבצעה תחילה בשיטת  לבדוק גם את פרופיל כהלי השומן. נוסף על

אולם במהלך המחקר התחוור כי שיטה זו מתבצעת במערכת מימית, ולכן יש צורך השימוש בשיטה אחרת,, 

.  מדדים אלה שמשו אותנו לאפיון השפעת הטיפולים והשנה על איכות DPPHולפיכך נעשה שימוש בשיטת 

 שך.השעווה כפי שיפורט בהמ

זרעים התקבלו מן הניסויים התמקדנו בהבנת השפעת ניסויי הדישון וההשקיה על איכות השעווה.  המחקר זב

קילוגרמים  5-10שנערכו במסגרת המיזם במשך שלוש שנות הניסוי. הזרעים נאספו באופן ידני, בכמות של 

אמצעות מערכת מעבדתית מחמישה שיחים )בהתאם למבנה ניסויי דישון והשקיה(. שעווה הופקה בגילת ב

להפקת שמן בכבישה קרה. בכל ניסוי נבחרו בכל שנה שלוש חזרות ביולוגיות )על בסיס החזרות בניסוי( לצורך 

 דוגמאות )שני ניסויים, שלוש שנים, שלוש חזרות ביולוגיות, חמישה טיפולים(.  90הבדיקה, סה"כ 

 לצורך הערכת איכות השעווה נבחנו מדדי האיכות הבאים:

 נספרו מאה גרעינים ונשקל משקלם הכולל, במטרה לקבל אינדיקציה לגודל הזרעים. -זרעים 100. משקל 1

( המהווה אינדיקציה לחמצון נבדק בשיטה FFAריכוז חומצות השומן החופשיות ) -. ערך חומצות שומן חופשיות2

 סטנדרטית.

פעילות נוגדת החמצון של השעווה, ה את להעריך המאפשרת שיטה -DPPH. פעילות נוגדת חמצון בשיטת 3

באמצעות שיטה ספקטרופוטומטרית. שיטה זו מתאימה יותר לשעווה כיוון שנעשה שימוש במערכת ממסים 

 הידרופובית.

, לשמנים המקובלת בשיטה התבצעה חמצון בפני ועמידותה השעווה יציבות בדיקת -. יציבות חמצונית4

 .רנסימט מכשיר באמצעות

מדגם של עשרה גרם זרעים נשקל, נגרס ויובש בתנור בחמישים מעלות עד לייבוש מלא, ולאחר  -. תכולת לחות5

 מכן נשקל בשנית למדידת ההפרש )תכולת מים(.

הוכנסו למערכת סוקסלט למשך שש שעות, ולאחר מכן נשקלו זרעים גרוסים לאחר ייבוש  -. תכולת שעווה6

 שנית, ההפרש מהווה את תכולת השמן.

 (, בשימוש בסטנדרטים.GC-MSבוצע באמצעות כרומטוגרפיה גזית ) -חומצת שומן. פרופיל 7

 (, בשימוש בסטנדרטים.GC-MSבוצע באמצעות כרומטוגרפיה גזית ) -. פרופיל כהלי שומן8

. עמודות המסומנות באותיות Tukey, בשימוש במבחן JMP 13אנליזה סטטיסטית בוצעה באמצעות תכנת 

 (.p<0.05שונות באופן מובהק )

 תוצאות:

 . השפעת משטר ההשקיה על איכות השעווה.1

 נצפתה השפעה של משטר ההשקיה על מספר מדדי איכות בשעווה. 
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 זרעים  100משקל  1.1

בהשקיה גרעונית  100זרעים )גודל הזרע(, כך שמשקל  100ראשית, נמצא כי משטר ההשקיה השפיע על משקל 

 100.5 -ו 101.3אחוז ) 100-ו 125( ביחס לטיפולי p<0.05עותית )גרם, נמוך משמ 94.1מכוונת היה בממוצע 

זרעים נמוך יותר  100(. משקל 3.10.1גרם( )איור  97.8ה )אחוז השקי 75-בהתאמה(, אך לא היה שונה מ גרם,

 מעיד על גודל זרע קטן יותר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זרעים )גודל הזרע(. 100השפעת טיפול ההשקיה על משקל  3.10.1איור 

  

 פרופיל חומצות שומן  1.2

( RDIנוסף על כך, נצפתה השפעה של הטיפול על פרופיל חומצות השומן. בטיפול השקיה גרעונית מכוונת )

 75-ו 100, 125( ביחס לטיפולי p=0.01, נמוכה משמעותית )0.15%היתה  C18:1 Eתכולת חומצת השומן 

 , בהתאמה(.0.55%-ו 0.56%, 0.6%אחוז)

 א'(.  3.10.2)איור 

  

, ב. תכולת C18:1Eהשפעת טיפול ההשקיה על פרופיל חומצות השומן של השעווה. א. תכולת  3.10.2איור 

C20:1 ג. תכולת ,C24:1 . 

 

 א ב ג
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 74.8%ביחס לשאר הטיפולים,  RDI( בטיפול p=0.05היתה גבוהה משמעותית ) C20:1תכולת חומצת השומן 

ב(. נוסף על כך,  3.10.2אחוז, בהתאמה )איור  75-ו 100, 125בטיפולי  69.5% -ו 69.2%, 69.8%ביחס ל 

 125( ביחס לטיפולי 1.42%אחוז ) 75( בטיפול p=0.05היתה נמוכה משמעותית ) C24:1תכולת חומצת השומן 

 ג(. 3.10.2בהתאמה( )איור  1.62% -ו 1.38% ,1.42%) RDIאחוז ו  100-ו

פעילות נוגדת חמצון, תכולת חומצות שומן חופשיות,  -םלא נמצאה השפעה של הטיפול על מדדי איכות אחרי

 יציבות חמצונית, תכולת שעווה ותכולת לחות, וכן פרופיל כהלי שומן.

 השפעת השנה  1.3

כצפוי, נמצאו הבדלים בין השנים בהרכב השעווה. השפעת השנה נצפתה במספר מדדים, ביניהם פעילות נוגדת 

, C16:1, תכולת שעווה, תכולת חומצת שומן 100(, משקל FFAשיות )(, רמת חומצות שומן חופDPPHחמצון )

 (.3.10.1)טבלה  C24:1 -ו C20:1 ,C22:1, ותכולת כהלי שומן C24:1 -ו C18:1E ,C18:3תכולת חומצות שומן 

 

 השפעת שנת הגידול על מדדי איכות בשעוות חוחובה. 3.10.1טבלה 

2018 2017 2016  

0.95±0.04ab 0.8±0.04b 1.08±0.03a 
DPPH (mg TE/gr 

oil) 
0.28±0.01b 0.22±0.01c 0.68±0.03a FFA (%) 

101.4±3.04b 83±3.32c 110.1±5.51a 100 weight (gr) 
49.5±2.48b 53.8±1.61a 50.3±1.51b oil content (gr) 

0±0.02a 0±1b 0.23±0b C16:1 (%) 
0.6±0.01a 0.35±0.01b 0.22±0b C18:1E (%) 

0.45±0.02a 0±0b 0±0b C18:3 (%) 
1.58±0.05a 1.28±0.06b 1.39±0.04ab C24:1 (%) 
45.9±1.84b 48.8±1.95a 45.2±2.26b C20:1 OH (%) 
47.1±2.36a 44.9±1.8b 47.8±1.43a C22:1 OH (%) 
6.5±0.33ab 6.2±0.37b 6.9±0.41a C24:1 OH (%) 

 

תנאי סביבה, וכן עלולים לנבוע מתופעת הסרוגיות ההבדלים שנצפו בין השנים נובעים מהבדלים תנאי גידול ו

 בגידול. 

 מתאם בין מדדי איכות  1.4

 תוצאות ניסוי ההשקיה הראו מספר מתאמים בין מדדי איכות.

( בין הפעילות נוגדת החמצון והיציבות החמצונית )איור 0.022p =0.2472R=ראשית, נמצא מתאם חיובי מובהק )

יבות החמצונית נובעת, לפחות בחלקה, מנוכחות תרכובות בעלות יכולת נוגדת א(. הדבר מעיד כי היצ 3.10.3

 חמצון בשעווה. 

כמו כן, באופן מעניין, נמצא מתאם מובהק )אם כי בעל מקדם נמוך( בין הפעילות נוגדת החמצון לתכולת שלושת 

ובי לתכולת הכהלים ומתאם חי C20:1( לתכולת הכהל 0.015p=0.14, 2R=כהלי השומן בשעווה: מתאם שלילי )

C22:1 ו- C24:1 (=0.142=0.025, Rp 0.029= -וp=0.12, 2R ,.)בהתאמה 
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 לכהלים בחוחובה דווחה פעילות אנטי וירלית משמעותית, ולכן הם מהווים מדד איכות חשוב.

 

תאם מתאם בין פעילות נוגדת חמצון למדדי איכות נוספים. א. מתאם ליציבות חמצונית, ב. מ 3.10.3איור 

 .C24:1, ד. מתאם לכהל שומן C22:1, ג. מתאם לכהל שומן C20:1לכהל שומן 

 

  התוצאות מראות כי קיים קשר בין תכולת הכהלים לפעילות נוגדת החמצון של חוחובה.

כמו כן, נמצא מתאם שלילי מובהק בין תכולת חומצות השומן החופשיות ליציבות החמצונית של השעווה )איור 

מעות הדבר היא כי רמה גבוהה של חומצות שומן חופשיות הנובעת מחמצון של השעווה פוגעת א(. מש 3.10.4

וגודל הזרע ובין תכולת חומצות  100ביציבותה ולכן באיכותה. נוסף על כך נמצא מתאם חיובי גבוה בין משקל 

 ב(. 10.3.4( )איור 0.3972R ,=0.0001p=שומן חופשיות )

( עם כהל שומן 0.002p=0.22, 2R=קשר לתכולת כהלים, כמתאם שלילי מובהק ) באופן מעניין, גם מדד זה הראה

C20:0  ומתאם חיובי עם כהל שומןC22:0 (=0.242R ,=0.001p ד-ג ו 10.3.4( )איור,  .)בהתאמה 

זרעים, אשר הראה מתאם שלילי לתכולת  100מדד איכות שלישי שנמצא במתאם למדדים נוספים הוא משקל 

א(. משמעות הדבר היא כי ככל שהזרע גדול תכולת  10.3.5( )איור 0.322R ,=0.0001p=)השעווה בזרעים 

מתאם שלילי  -השעווה בו נמוכה יותר. באופן מפתיע נמצא כי גם מדד זה נמצא בהתאמה לתכולת כהלי השומן

, C22:1 (=0.52Rב(, ומתאם חיובי לתכולת כהלים  10.3.5( )איור 0.482R ,=0.0001p=) C20:1לתכולת כהל 

=0.0001pו )-  C24:1 (=0.232R ,=0.002p ג ו 10.3.5( )איור- .)ד, בהתאמה 

 לכהלים בחוחובה דווחה פעילות אנטי וירלית משמעותית, ולכן הם מהווים מדד איכות חשוב. 

 

 מתאם בין 3.10.3איור 

 פעילות נוגדת חמצון למדדי 

 ב א

 ד ג
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מתאם בין תכולת חומצות שומן חופשיות למדדי איכות נוספים. א. מתאם ליציבות חמצונית, ב.  10.3.4איור 

 .C22:1, ד. מתאם לכהל שומן C20:1, ג. מתאם לכהל שומן 100מתאם למשקל 

 

 

 זרעים למדדי איכות נוספים.  100מתאם בין משקל  10.3.5איור  

 

 

 . 

 

 

 ב א

 ד ג

א

בא
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. ד. מתאם לכהל שומן C22:1, ג. מתאם לכהל שומן C20:1א. מתאם לתכולת שעווה בזרע, ב. מתאם לכהל שומן 

C24:1 . 

מן התוצאות עולה כי כהלי השומן עשויים לשחק תפקיד מפתח באיכות השעווה, בשל המתאם למספר גדול של 

נמצאת במתאם גבוה למדדים המצביעים  C22:1רים. כך למשל מסתמן כי תכולה גבוהה של כהל מדדי איכות אח

על איכות נמוכה של השעווה: פעילות נוגדת חמצון נמוכה, תכולה גבוהה של חומצות שומן חופשיות, ותכולת 

דדים אלה כמדדי איכות נמוכה של שעווה בזרע, ויבול נמוך, וכן לגודל זרע גדול. ייתכן וניתן יהיה לבסס חלק ממ

בתעשיה, בדומה למדדי האיכות המסחריים המחייבים בתקינת שמן זית. עם זאת, דרוש מחקר נוסף על מנת 

 לבסס מדד זה כמדד איכות מסחרי לשעוות חוחובה.

 

 . השפעת משטר הדישון החנקני על איכות השעווה2

( ולא לכמויות 5עד  1הרמות )רמות דישון בשל ההבדלים ברמות הדישון בין השנים ההתייחסות היא למדרג 

 הדשן בפועל, בכל שנה בנפרד.

 השפעה על פרופיל חומצות שומן  2.1

(. עבור חלק מהחומצות, ההבדלים היו 2017השפעה על פרופיל חומצות השומן נצפה בשנה השניה של הניסוי )

היה נמוך  5ברמה  C16:0שומן בין ארבע רמות הדישון הנמוכות לרמה החמישית. כך למשל ריכוז חומצת ה

C18:1 (p=0.014 )א(, וכך גם עבור חומצת השומן  3.10.6( ביחס לשאר הרמות )איור p=0.016באופן מובהק )

ביחס לשאר  5וברמה  3היה גבוה באופן מובהק ברמה  C20:1ב(. עם זאת, ריכוז חומצת השומן  3.10.6)איור 

 בהתאמה(.  ,ד-ג ו 3.10.6( )איור p=0.01) 4לרמה  5-ו 3רמות דישון שונה בין  C24:1(, וריכוז p=0.001הרמות )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעת טיפולי דישון בחנקן על פרופיל חומצות השומן של שעוות חוחובה. א. חומצת שומן  .3.10.6איור 

C16:0 ב. חומצת שומן ,C18:1 ג. חומצת שומן ,C20:1 ד. חומצת שומן ,C24:1. 

 

  

 ב א

 ד ג
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 על פרופיל כהלי השומןהשפעה  2.2

, שהיה שונה משמעותית C24:1 OH( נצפתה השפעה של הטיפול על כהל השומן 2017בשנת הניסוי השניה )

(p=0.032 בין רמה )א(. 3.10.7של הטיפול )איור  4לרמה  3 

היה  1: הריכוז ברמה C20:1 OH( של הטיפול על כהל השומן p=0.001ראינו השפעה מובהקת ) 2018בשנת 

ב(. כן ראינו השפעה  3.10.7)איור  5ומרמה  1היה נמוך מרמה  2, והריכוז ברמה 4-ו 3, 2וה מאשר ברמות גב

 5-ו 1ביחס לרמות  4-ו 3, 2(, באופן שריכוזו היה גבוה ברמות p=0.04) C22:1 OHשל הדישון על כהל השומן 

 ג(. 3.10.7)איור 

 

 השפעה על מדדי איכות 2.3

(. אלה כללו 2018על מדדי איכות נוספים בשעווה נצפתה בשנת הניסוי השלישית ) קןבחנ השפעת טיפול הדישון

, ורמה נמוכה בטיפולים 4-5 -ו 1-2לעומת טיפולים  3( של חומצות שומן חופשיות בטיפול p=0.001רמה גבוהה )

( )איור p=0.04) 3-ו 1לעומת טיפולים  2זרעים היה דבוה בטיפול  100א(. כמו כן משקל  3.10.8)איור  4-ו 2

)איור  5-ו 4לעומת טיפול  3( בטיפול p=0.002ב(. נוסף על כך, תכולת השעווה בגרעין היתה נמוכה ) 3.10.8

 ג(.  3.10.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, C24:1 OHהשפעת טיפולי דישון בחנקן על פרופיל כהלי שומן של שעוות חוחובה. א. כהל שומן  3.10.7איור 

 .  C22:1 OHג. כהל שומן , C20:1 OHב. כהל שומן 

 

 

 

 

 

 ב א

 ג
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השפעת טיפולי דישון חנקני על מדדי איכות בשעוות חוחובה. א. ריכוז חומצות שומן חופשיות . 3.10.8איור 

(FFA ב. משקל ,)גרעינים, ג. תכולת השעווה בגרעין.  100 

הטיפול הראשונה, טרם הושגה , שנת 2016הבדלים אלה בין השנים ניתנים להסבר בין היתר בכך שבשנת 

השפעה בשל משך הזמן הקצר מתחילת הניסוי. כמו כן, כיוון שרמות הדישון בפועל היו שונות בין השנים יש 

לצפות כי  ההשפעות על האיכות עשויות להיות שונות. משום כך יש מקום להעריך את השפעת טיפולי הדישון 

 על איכות השעווה גם בהמשך. 

ניסויי הדישון וההשקיה משלוש שנות התוכנית, מעידים השנה השלישית, המסכמים את תוצאות לסיכום, ממצאי 

עם זאת עבור חלק מן המדדים התגובה  כי למשטר ההשקיה והדישון השפעה על איכות השעווה המתקבלת.

 C18:1ן חומצות השומירידה ברורה באינה עקבית, ייתכן בשל ההבדלים בהפעלת הטיפולים בין השנים. נמצאה 

י. כן נמצא כי בתקופה של עליה בחומר היבש של הפר, אשר יושמה בחודשי הקיץ, בהשקיה הגרעונית C20:1 -ו

קיימים הבלים משמעותיים בין שנים, בהתאם לסרוגיות הגידול, ונמצא מתאם שלילי גודל הפרי ותכולת השעווה 

בעלי חשיבות להשפעה הבריאותית להיות  השינויים שנצפו בהרכב חומצות וכהלי השומן עשויים ואיכותה.

האפשרית של השעווה. על סמך ולידציה של הממצאים ניתן יהיה לשקול ביסוס מדדים אלו כמדדי איכות במסחר. 

 כמו כן זיהוי מתאם בין מדדי איכות שונים עשוי להוות כלי בגיבוש מדדי איכות רלוונטיים.

 

 סיכום. 4

 :סיכום פעילויות קבוצות המחקר

 רודוקטיבית של חוחובה במטע מסחריפר: לימוד התפתחות וגטטיבית ו1מחקר  וצתקב

 במהירות עולה בזרעים השעווה אחוז. הדקים בשורשים פחמימות מאגרי אחסון על אינדיקציות יש: תוצאות

 עווהשה צבירת סיום מועד למעשה שזה, יולי סוף עד לעלות ממשיך היבש המשקל אך יוני באמצע לשיא ומגיע

 חנקן והזרחן.נראה שעומס היבול משפיע על רמת האשלגן בצמח אך לא על רמת ה .בזרע

 ב א

 ג
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א יבול בשנה העוקבת וגם לצבירת יהוא קריטי גם לצמוח אשר יש יולי לסוף: חלון הזמן בין תחילת מרץ מסקנות

 . תהשמן לעונה הנוכחי

 אין: המקורית מהתוכנית סטיות

 .למאמר כעת מסוכמות התוצאות, םהסתיי המחקרהמחקר לשנה הבאה:  מטרות

 השקיה והתאמת ממשק ההשקיה לנגב : איפיון תגובה של חוחובה לממשק2קבוצת מחקר 

מדידת פוטנציאל המים בגזע של חוחובה מראות כי הצמחים יורדים לפוטנציאליים שליליים משמעותיים תוצאות:  

ם בין הטיפולים הן בפוטנציאל והן ביבול כאשר . התחילו להופיע הבדליבהשוואה לגידולים אחרים ויוצאי דופן

 טיפולים גרעוניים פחותים מהביקורת ואין תגובה לעודף מים ביבול. 

 מימשק ההשקיה בחוסר גורם לפחיתה ביבול בעיקר בשנים עמוסות ביבול. מסקנות: 

 אין: המקורית מהתוכנית סטייה

 .נוספות שנים 3-ניסוי השדה ל: המשך המחקר להמשך מטרות

 

 חים ופיתוח ממשק מתאים למים אלו: איפיון תגובה של זני חוחובה למים מלי3קבוצת מחקר 

במרבית מדדי הצימוח שנבדקו, למליחות מי ההשקיה השפעה קטנה ובדרך כלל לא מובהקת. בחלק : תוצאות

יה ניכרת מ, שלאחר\ד"ס 6-7מהמדדים ניתן להבחין במגמה של שיפור ביצועים עם העליה במליחות לרמה של 

 ירידה מסוימת. לא ניכרת השפעה ממשית למליחות על ההטמעה.

מסקנות: מתחזקת ההערכה, שחלק לא קטן מהמלחים במצע הגידול נקלט ומועבר לעלים, שמשנים את ממד 

 בנציוני עמיד. כאשר חצרים רגיש יחסית ו קיים הבדל ברגישות הזנים למליחות העובי שלהם לצורך הענין.

 נית המקורית: איןסטייה מהתוכ

 כתיבת מאמר/ים לסיכום המחקרמטרות המחקר לשנה הבאה: 

 

 ן התגובה לחנקן וגיבוש ממשק דישון: איפיו4קבוצת מחקר 

 מטרה: פיתוח ממשק הזנה לחנקן בחוחובה

 השפעה טיפולי הזנה בחנקן יושמו לאורך שנתיים וחצי בחלקת המאופיינת בסירוגיות גבוהה. נמצאהתוצאות: 

והיבול צימוח . בעלים והוצגה המשמעות במועד הדיגום וגיל העלים הנדגמים החנקן הצטברות ת עלמובהק

 הושפעו ממנת החנקן שיושמה.

  מתקבל יתרון קל סיכום דו שנתיבנראה שחוחובה שגדלה במימשק אינטנסיבי מגיבה היטב לחנקן מסקנות: 

ממצא  ולחזק ולאסוף נתונים על מנת לאמתהניסוי מומלץ מאוד להמשיך  אךק"ג לדונם לשנה  37-למנה של כ

 אין: המקורית מהתוכנית סטייהזה. 

 .שנים נוספות 3-טרות המחקר להמשך: המשך ניסוי השדה למ
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 הפוריות להגברת גיזום ממשק ופיתוח הצמח עיצוב: 5 מחקר קבוצת

 בין משמעותי הבדל איןשנתי -דו שבממוצע כך הראשונה השנה יבולי על פיצו השניה השנה יבולי: תוצאות

 .הטיפולים

לגזום חזק את השיחים בכדי ל'הצעיר' אותם ולשפר את יכולת העבודה עם הכלים בשטח, זאת  ניתן: מסקנות

 ללא אבדן יבול משמעותי. 

  משמעותית סטייה איןמהתוכנית המקורית:  סטייה

המחקר  תוכנית)מעבר למסגרת  רביעית שנה יבול נתוני באיסוף המשך: הקרובה לשנה המחקר מטרות

 .סרוגיותקבל שני מחזורי הנוכחית(  בכדי ל

 

 דרכים להתמודדות איתן   תוחיפ: זיהוי מחלות הפוגעות ביבול ו6 מחקר קבוצת

, ללא השפעה לטיפולים. בחלקת שדה בוקר הפוזרים ממחלת כללית'החלמה'  נמצאה חצרים בחלקת: תוצאות

 יעיל היה הספורטקכי  סתמןמבה היתה נגיעות רבה יותר, גם לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים, אבל 

 .יחסית

בשלב  נראההמקרים יש החלמה ספונטנית מהמלחה עם התבגרות הצמחים. לא  רביתמבכי  נראה: מסקנות

זה כי יש טיפול אשר משפר באופן מובהק את מצב הצמחים הנגועים. יש להקפיד בעתיד על גידול מצמחי אם 

  חופשיים מהמחלה. 

 הסתיים מחקרההמחקר לשנה הקרובה:  מטרות

 

 קרקע חיפוי: 7מחקר  קבוצת

 זרעים"ג ק 379-ל לדונם זרעים"ג ק 288-מ, הזרעים יבול את במובהק: חיפוי הקרקע ברשת העלה תוצאות

    .לדונם

לדונם, זו הכנסה משמעותית שסביר ₪  1365ביבול הזרעים שוות ערך לתוספת הכנסה של  העליה: מסקנות

 שתשמש למספר שנים( ואת פריסתה.  שתכסה על עלויות הרשת )בהנחה

, לרשת לשנות דבר של בסופו הוחלט ופלריג ניילון חיפוי להניח גם תוכנן במקור: המקורית מהתוכנית סטייה

 על להשפיע אמור לא זה שינוי .יחסית וזולה הקרקע רורובאו פוגעת לא, יותר גדול חיים אורך בעלת היא שכן

 .התוצאות

הסתיים, החקלאים כבר מאמצים את שיטת החיפוי ברשת בשטחים  המחקר: ההקרוב לשנה המחקר מטרות

 בהם יש בעיית סידוק. 

 

 יניםימצט מפרים: 8 מחקר קבוצת

זכרים מצטיינים בעלי שפע פריחה ושפע אבקה חיונית המכסים את תחילת אמצע וסוף הפריחה.  אופיינו: תוצאות

 גטטיבי במשתלה. זנים אלו אופיינו במשך שנתיים והועברו לריבוי ו
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 : ניתן להשתמש במפרים אלו )בריבוי וגטטיבי( במטעים וכך לצמצם את מספר שיחי הזכר. מסקנות

 .התוכנית לפי בוצע הניסוימהתוכנית המקורית:  סטייה

 וגש מאמר המסכם את הממצאים.המחקר הסתיים, בימים אלו מהמחקר לשנה הקרובה:  מטרות

 

 

 : פתיחת שומר 9מחקר  קבוצת

 הרטבת כיההשפעה של הרטבת הנוף ועקת מים על פתיחת השומר ויעילות הניעור. נמצא  אופיינה: וצאותת

 קיצונית מים עקת או עודפת ההשקי כן כמו, הניעור יעילות את מצמצמת( גבוהה לחות המדמה)מצב  הנוף

דד שחרור אתילן אנדוגני , המעואתרלשנבחנו,  ההורמונליםמבין הטיפולים  .הניעור יעילות את הן אף מורידות

 נמצא כטיפול מבטיח. 

, טיפולי אתרל נראים הניעור יעילות לשיפור יעיל כלי אינן ההשקי ובקרת הנוף הרטבת של השיטות: מסקנות

 בעלי פוטנציאל.

 .התוכנית לפי בוצע הניסוי: המקורית מהתוכנית סטייה

רמה של שיחים שלמים לבחינת השפעת המגדלים מעמידים כעת ניסויים ב: הקרובה לשנה המחקר מטרות

 מלווים אותם. חברי קבוצת המחקר האתרל על יעילות הניעור ושיעור הזרעים הנותרים על השיח. 

 

 : איכות שעווה10קבוצת מחקר 

תוצאות: נמצאה השפעה של טיפולי דישון וטיפולי השקיה על איכות שעוות חוחובה, בהתאם למדדים שהוגדרו 

עשוי לשמש ככלי להערכת איכות באמצעות  יתבססא מתאם בין מדדי איכות שונים, אשר אם בשנים קודמות. נמצ

 כלים פנוטיפיים )דוגמת גודל גרעין( וכלים כימיים פשוטים )דוגמת תכולת חומצות שומן חופשיות(.

מסקנות: יש לבסס את הממצאים ביחס להשפעת טיפולי השקיה ודישון על איכות השעווה. עם זאת נראה 

השקיה ברמה נמוכה וכן טיפולי דישון קיצוניים עשויים לפגום באיכות השעווה. המלצות למגדלים הנוגעות ש

 לטיפולים אלו צריכות להתחשב בהשפעה אפשרית על איכות השעווה, כתוצר הסופי של התהליך. 

 סטייה מהתוכנית המקורית: הניסוי בוצע לפי התוכנית.

 

 סיכום ל

להדגיש כי במרבית  חשוב .דוליתיהג ברמה וחלקם הפיזיולוגית ברמה חלקם ,ממצאים שלל הניב המחקר

 פועלוהמיזם  במסגרתלא עסקו בחוחובה בעבר.  חוקריםה מרבית כאשר מראשיתוהתחומים, המחקר התחיל 

 מולפעילות המחקרית התקיי ברמע. צותוהקב בין פעילות התחילה המערכות הקמת בשלב כברקבוצות  עשר

 וועדתהשתתפו חברי  ים. בסיורנגב רמת"פ ובמולחלקות המחקר בחצרים  יםמקצועי יםסיור במסגרת המיזם

שלושה כנסי  יזמו המיזם מנהלי, בכדי לשפר את העברת הידע לחקלאים, בנוסף. קלאים נוספיםחו ההיגוי

 שהושגו ותוהתוצא המיזם הוצג מגדלים 80-כ הגיעו ,בסיבי הדרום שהתקיימו ,יםבנושא חוחובה. לכנס מגדלים
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אפשר עדכון המגדלים שחידי של הענף הכנס המקצועי הימפגשים אלו הינם למעשה  .השונים בתחומים היום עד

שתי תוכניות המשך אושרו על ידי . במידע שנאסף והחלפת ידע בין המגדלים העובדים עם שלושת החברות

ניצן  במסגרתשניה, תוכנית הן והה והדישו, האחת עוסקת בהמשך ניסויי ההשקיהמדען ופועלות בימים אלו

 העוסקת בפיתוח מוצרים חדשים משעוות החוחובה, מוצרים בעלי פעילות רפואית כנגד פגעי עור. 
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