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  תקציר 

. לרווחיות המוצר חשוב היא תנאישל צמחים בעלי דרישה מתועדת בשוק  השרשהאופטימיזציה של  :הבעיה הצגת

פיתוח ואופטימיזציה : המחקר מטרותמחי נוי מרכז הריבוי של המחלקה לפרחים מספק תשתית של ציוד וידע לריבוי צ

, השרשת ייחורים בשולחנות השרשה תוך מתן טיפולים שונים של המטרה: העבודה שיטות. של שיטות ריבוי וגטטיבי

, סוג הייחור, עונה מועדפת, כמו כן נבדקים מצעים שונים. טיפולי הורמונים וחומרים נוספים התורמים לעידוד השרשה

כיול תנאי השרשה המשך ) 1( ב התמקדה העבודה, בשנה השלישית: עיקריות תוצאות. ים לצמחי האםוטיפולים שונ

כיול תנאי השרשה של ייחורים המשך ) 2(, המתבצעת בנווה יער צוב עציצים של צמחי רימון ננסי מתוכנית הטיפוחיוע

המשך בדיקות של יעילות חומרים מפרקי  )3(, על מנת לחסוך זמן ועבודה בהכנת עציצי זית לנוי ,עבים של זית נאבלי

כיול שיטה להקדמת ליבלוב צמחי קוטינוס והשרשרת ייחורים ) 4(מיקרוטובולי בעידוד השתרשות איקליפטוס גרנדיס 

 יישום לגבי והמלצות מסקנות .מוקדם על מנת לבסס את השתילים לפני עונת החום הכבדאביב  ,ףרהחוף סוב

 .עדין אין: התוצאות

  

  תוצאות

  :צמחי רימון ננסי בעציצים פיתוח) 1(

 Punica)(מוצאו של רימון הבר  . צמח פוטנציאלי לפיתוח כעציץ מעוצב נושא פרחים או פירות הוא הרימון

granatum L. באירופה התפתח . הופץ לכל ארצות הים התיכון כצמח תרבותהוא  משםו ,ניאורט -איראנוה הוא האזור

מיוצרים כיום  רימונים בעציצים .הדרים, אלת המסטיק, הדסים, כמו זיתים, יםשל צמחי עציץ של מינים ים תיכוני שוק 

שפיתוחם הושלם , צמחי רימון ערומי שורש ללא עלווה) בעבר(מישראל שיווקו  . כמו איטליה ,תיכוניות - ים בארצות

יצור והשיווק של מוצר הי. מאוחר יותר עברו לגידול של רימון כצמח עציץ מעוצב נושא פריחה. י מגדלים  אירופיים"ע

חוסר יכולת לקבל פריחה מספקת , )קבלת נוף כדורי צפוף(שהבולטות בהן היו קשיים בעיצוב , זה נתקלו בבעיות קשות

כמישה מהירה של עלי הכותרת של הפרחים ובעיקר הזדקנות ונשירה , אפריל -בעונת השיווק העיקרית בחודשים מרץ

לעתים חלה התמוטטות של העציצים במהלך השיווק . במשלוח ובחיי המדף, של עלים בשלבים האחרונים של הגידול

  .יתכן שהגורם לנשירה וההתמוטטות הוא החשיפה לטמפרטורות נמוכות. או חיי המדף

באמצעות , שהנם בעלי פוטנציאל לצמח עציץ, בשנים האחרונות פותחו בנוה יער טיפוסים ננסיים  חדשים של רימון

כתוצאה מהכלאות אלו התקבלו . (P. granatum var. Nana)ננסי  רימוןלבין  שונים ימון בין טיפוסי רהכלאות 

בין הטיפוסים . וכן טיפוסים השונים בגודל ובצורת הנוף, מכלואים רבים בעלי פרחים ופירות בגדלים ובצבעים שונים

חדשים קלים לריבוי  יש להדגיש שלא כל הטיפוסים ה. שהתקבלו ישנם גם כאלו בעלי פרחים שאינם נפתחים
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נרכש בשנים האחרונות במנהל המחקר החקלאי ידע ראשוני על , בנוסף לפיתוח של טיפוסים חדשים. מייחורים

שימוש במננסים לבקרת צמיחה ולהשראת , כמו משטר הדישון הרצוי,  האגרוטכניקה של גידול רימונים כצמחי עציץ

אנו צופים שהתנאים החדשים שנוצרו . ותנאי המשלוח, יברלינים‘פול בגי טי"ומניעת נשירה של עלים עפריחה 

המוצר הראשון של  .שהעוסקים בתחום מייחסים לו פוטנציאל כלכלי רב, יאפשרו להצליח בפיתוח הרימון כצמח עציץ

ודלו משאר טיפוסי הרימון שג" אופק"המייחד את ". אופק"השבחה הוא הזן שנרשם לזכויות מטפחים בשם פרויקט ה

צבעו המיוחד של הפרי . של הפרי) כמעט שחור(עם צבע פרי מיוחד " ירוק עד"עד היום הוא השילוב של רימון ננסי 

נובע מתכולה לא שגרתית של מולקולות אנתוציאנין שהמרכיבים העיקריים שלה בקליפה של זן זה הן נגזרות של 

צבע פרחיו הוא ורוד והפרי קטן  ,כל השנה בתנאי חממהיש יכולת לפרוח וללבלב " אופק"- ל. דלפינידין-ציאנידין ו

. )1איור (עציצים של אופק הוצגו בתערוכה בבית אריזה אביב ומשכו תשומת לב רבה . וסגול כהה) מ"ס 2- קוטר כ(

בנוסף ערכנו נסיונות לעיצוץ קו נוסף בו  .בעקבות כך מתנהל משא ומתן בין חברת דנציגר וקידום למסחור המוצר

תכונה זו הינה בעלת ערך כלכלי מכיוון שעלי הכותרת של הפרחים נוטים ליפול ולהוריד את . אינם נפתחיםהפרחים 

בימים אלו . בעציצים התקבל מופע של צמח שרוע שלא ניתן לעיצוב, למרות שבשטח השיח נראה מבטיח. ערך המוצר

  .לבדוק את תכונותיהם בעציציםאנו ממשיכים עם ארבעה קוים נוספים בעלי פרחים שאינם נפתחים על מנת 

  

  .עציצי אופק שהוצגו בתערוכת גידולים חדשים בבית אריזה אביב. 1איור 

  :פיתוח עציצי זית) 2(

הפרקטיקה החקלאית לייצור עציצים כאלה כוללת בדרך כלל . לצמחי זית מעוצבים בעציצים קטנים יש ערך כלכלי רב

בתום תקופה זו בה השתילים . העתקם לשדה לשנה עד שנתיים ולאחר מכן, מ"מ 5-4השרשת ייחורים בעובי של 

בעבודה זו בחנו את . שורשיהם וענפיהם נגזמים והם מועתקים לעציצים, מ הם נעקרים"מ 30-20מגיעים לקוטר של 

י כך קצר את משך הגידול ולהקטין את "האפשרות להשריש ייחורים עבים על מנת למנוע את שלב הגידול בשדה וע

ערכנו מספר ניסויי השרשה של הזן נבאלי על מנת  2012ועד אוקטובר  2011בתקופה שבין אוקטובר . הייצורעלויות 
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פלגים שונים או ) 1: (הטיפולים כללו השוואה בין. לבחון טיפולים שונים לשיפור ההשתרשות של ייחורים עבים

) 2. (בים מדי עבור הפלגים הרגיליםקלקר בעציצים קטנים רק במקרה שהייחורים היו ע:שימוש במצע ורמיקוליט

טיפולים באוקסין באבקה ) 3. (שימוש בשולחן השרשה מחופה בד נושם עם מתזים רגילים לעומת השרשה בפוגר

מי חמצן  1%השפעת תוספת של ) 5. (שימוש באוקסין חופשי לעומת אוקסין בתצמיד) 4. (לעומת אוקסין בתמיסה

מדידה מדויקת עם מד (, מ"מ 20-25, 15-20, 10-15, 7-9ייחורים בעובי של ) 6. (לטיפול לעומת טיפול ללא מי חמצן

להלן . השוואה בין עונות שנה שונות) 7) (מדידה עם סרגל. (מ"ס 25- מ לעומת"ס 15וייחורים באורך של ). קוטר

  .  מוצגת טבלה המסכמת את התוצאות

  

תאריך תחילת 
  הניסוי

תאריך סיום 
  הניסוי

  סיכום תוצאות  קוטר הייחורים  וריםמספר ייח  הטיפולים

, שולחן או פוגר  20.11.11  6.10.11
פלגים על בסיס 
  ,כבול או קוקוס

או  8אורך הייחור 
טיפול ב . מ"ס 25

T-8  או תצמיד
  בתמיסה

עם או ללא מי 
  חמצן

יתרון ברור   מ"מ8או  4  574
להשרשה 

בשולחן על פני 
לא . פוגר

נמצאו הבדלים 
עקביים בין 

שאר 
. הטיפולים

שעור 
ההשתרשות 

60-80%  

פלגים על בסיס   2.2.12  20.12.11
, קוקוס או כבול

או  T-8טיפול ב 
  תצמיד בתמיסה

 עם וללא מי חמצן

440   9-7 ,12-10 ,
  מ"מ 15-13

לא נמצאו 
הבדלים 

עקביים בין 
. הטיפולים

שעור 
ההשתרשות 

20-30%  

פלגים על בסיס   17.4.12  15.2.12
כבול מוקצף 

תצמיד ). ספוג(
אוקסין  של

באבקה או 
עם וללא , בתמיסה

220  9-7 ,12-10 ,
  מ"מ 15-13

לא נמצאה 
תרומה 

משמעותית למי 
פרוט . חמצן

התוצאות 
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  .1באיור   מי חמצן

שעור 
ההשתרשות 

30-78%  

פלגים מתוצרת   5.6.12  4.4.12
. טוף מרום גולן

 T-8 - טיפול   ב
או בתצמיד 

עם וללא , באבקה
  מי חמצן

182  9-7 ,12-10 ,
  מ"מ 15-13

לא נמצאו 
הבדלים 

עקביים בין 
. הטיפולים

שעור 
ההשתרשות 
76-100%  

: מצע ורמיקוליט  10.10.12  24.6.12
קלקר במגשי 

טיפול ב , השרשה
T-8  או בתצמיד

ייחורים . באבקה
ממטע של צמחי 

אם עם וללא 
  השקיה

126  20-15 ,25-20 
  מ"מ

לא נמצאו 
הבדלים גדולים 
. בין הטיפולים

שעור 
: ההשתרשות
60-100%  

עם יתרון קל 
לתצמיד 

בייחורים 
המושקים 

 100%. בלבד
השרשה 

-Tהתקבלו עם 
בייחורי  8

  הבעל

  סיכום תוצאות שנתי. 1טבלה 

 1 להטב(מ בשעור גבוה "מ 25, עד 20התוצאות שהתקבלו מורות שניתן להשריש ייחורים של זית נבאלי בקוטר של 

. לא נמצא יתרון לתוספת של מי חמצן, כמו כן. ל אוקסיןלא נפל מהטיפול בתצמיד ש T-8נמצא שהטיפול ב ). 2איור ו

 25-20אבל יש לציין שבארץ אין פלגים מספיק גדולים לייחורים בקוטר של , לא נמצאו הבדלים בין הפלגים השונים

השרשה של ייחורים עבים הייתה יעילה במצע מאוורר . אולם מחירם גבוה מאד, ל"פלגים כאלה מיוצרים בחו. מ"מ

עוד עולה מהתוצאות שעונת ההשרשה המועדפת היא . קלקר בעציצים קטנים או מגשי השרשה:מורמיקוליט המורכב

למניעת , לליטר' גר 2-1, יש לציין שבמהלך ההשרשה בשולחנות טופלו הייחורים אחת לשבוע בדקוניל. קיץ - אביב
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השקיה כויל כך שלא התאפשרה מעלות ומשטר ה 26-24חוממו ל ,  השולחנות חופו בבד נושם. התפתחות פטריות

  ).בהתאם לעונה, דקות 15-10שניות התזה בכל  10-5כ (התייבשות של נוף הייחורים בין ההתזות 

  

 

  

ומעקב אחר )  10-10.12עד  24.6.12(מ "מ 25-20מ ובעובי של "ס 25השרשת ייחורים באורך של . 2איור 

  .2012צולמו בדצמבר . B ,C.  2012צולם באוקטובר . A. התפתחות הנוף והשורשים

  

חץ  3איור (חלק מהשיטה המסורתית להשרשת ייחורים של זיתים כולל חיתוך של גזרה משני צידי תחתית הייחור 

לכן ערכנו ). חץ שמאלי 3איור (זור שלא נחתך אל דווקא הראה שיש עדיפותמעקב אחר איזור הגחת השורשים ). ימני

 28.10.12 -נערך בשהניסוי  . צידי תחתית הייחור תורם ליעילות ההשתרשותניסוי לברור השאלה האם החיתוך משני 

מראה  4איור .  27.3.13 -וסוכם ב) מ"מ 20-25, 15-20, 10-15(ייחורים משלוש קבוצות עובי ת ורעש כמהכלל 

  .יותר בקרב הייחורים בהם נעשו חיתוכי הצד יםהשתרשות גבוה ישיעור

זית נהוג לבצע חתכי צד בתחתית ייחורי ה .3איור 

בעוד שהגחת השורשים האדבנטיבים ) חץ ימני(

חץ (מתבצעת בעדיפות דווקא בצד הייחור שלא נחתך 

).שמאלי
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  . השוואה בין אחוזי השתרשות של ייחורים בהם התבצעו חיתוכי צד לבין כאלו שלא. 4איור 

  

   :סבדיקות של יעילות חומרים מפרקי מיקרוטובולי בעידוד השתרשות איקליפטוס גרנדי) 3(

בנוסף הם מהווים מסלולים . 2 ,1מיקרוטובולי משתתפים בבניית הקישור ומבנים נוספים בעלי חשיבות בחלוקות תאים 

ם על מבנה דופן התא ותכונות עיולכן משפי  3 האחראים להרבצת צלולוז תמנחים לקופלקס של המערכת האנזימי

מיקרוטובולי גם תפקיד בקליטת אותות של לחץ וקואורדינציה של שלדינאמיקה של לאחרונה נמצא . 4-6 החוזק שלה

א עליה "בהתבסס על הידע הזה ועל תוצאות מאנליזה של שבבי דנ. 7 ר התמיינותשתאים מתחלקים על מנת לאפ

בדקנו האם התערבות בדינמיקה של מיקרוטובולי בייחורים של  12 5820 256ם של תוכנית ח המסכ"דיווחנו בדו

מצאנו שטיפול בכמויות קטנות של . איקליפטוס גרנדיס תוך כדי אינדוקציה עם אוקסין תשפיע על אחוזי השתרשות

אחוזי השתרשות בייחורים ייחורים צעירים אך הטיפול לא תרם לעליה בבהגדילו את מספר השורשים לייחור  ןאוריזלי

שגם הוא כמו אוריזלין , (trifluralin)טריפלורלין  ףבהמשך ניסינו חומר נוס). 12 5820 256ח מסכם "דו(בוגרים 

שעורי  .ייחורים בכל טיפול 50שכללו   2012אפריל ומאי , מרץ -ב ניסויים 3נערכו   .משמש מרכיב בקוטלי עשבים

הטיפולים מתוארים . אורך ממוצע של השורש נמדדו חודש לאחר תחילת הניסוימספר שורשים לייחור ו, ההשתרשות

בתוספת אוקסין שיפר את שיעורי ההשתרשות בייחורים בוגרים של  1000nM trifluralin- טיפול בש נמצא .5באיור 

  ).6איור (וגם תרם מעט לאורך השורשים הממוצע ) 5איור ( באופן משמעותי מבחינה סטטיסטית איקליפטוס גרנדיס
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. סיכום שלושה ניסויי השרשת ייחורים יובנילים ובוגרים של איקליפטוס גרניס בנוכחות אוקסין וטריפלורלין. 5איור 
עמודה עם כוכב מראה תוצאה השונה באופן מובהק מהביקורת של טיפול . העמודות מייצגות ממוצע ושגיאת תקן

  .  Scheffe p<0.05באוקסין בלבד לפי ניתוח 

  

  

  

  

  

  

  .יםומשהר יםולפיטהחר אלדש חו ,ייחורים בוגרים של איקליפטוס גרנדיס. 6איור 

  

  :ףרוחב סוינוטקרי חויי תשרשלהל קוטורופ וחיתפ )4(

 קוטינוס הנו נשירה. בעל פוטנציאל רב לייצוא כצמח גן הוא צמח ('Cotinus coggygria 'Royal Purple) קוטינוס

שתילת הייחורים כאשר  ,נעשית באביב המאוחר, וח האביביממהצי יםשנלקח, וההשרשה של ייחורים, חורף

הייחורים נשתלים לצורך גידול ועיבוי הגזע ומשווקים בהמשך כחשופי . המושרשים בשדה מבוצעת בתחילת הקיץ
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יש להקדים את ההשרשה לסוף החורף בכדי להתחמק מהעונה , מאחר והקוטינוס רגיש לטמפרטורות גבוהות. שורש

ישנה סבירות עולה ש, מתצפיות שנערכו בעבר בארץ. תמותה רבה של הייחורים המושרשים בשדההגורמת ל, החמה

בגידול נורמלי יש להמתין עד לאביב לקבלת . באמצעות טיפולים שונים באמצע החורף ירוקים גבוהה לקבלת ייחורים

. המהווה מקור לייחורים, את הקדמת הלבלוב לתולכ םניישורא עוצביבי לשב אתמצשנ הדבוהע ניתכתו. ייחורים כאלו

 שבירתה באמצעות טיפול באלזודף אוי השרת העלים באמצעות אתרל "השריית תרדמה מוקדמת ע י"זה יעשה ע

את  שאמצעים אלו יאפשרו להקדים אהי דהבוהעת נחה. י גידול הצמחים ביום ארוך"או מניעת תרדמה ע, )דורמקס(

ל ידולגו רעבוהו 2012 ברמדצב גרכבהות לושתממ ובלקהת ששור פיוחשם ימדור סנוטיקוי חמצ .לחורףההשרשה 

ת לומע 22/28 הורטפרמטב ) 21:00ה שע עדאור ( ךרוא םיואי נתל סונכהוהם  .תאולקחלה לטוקבפ וןטרוטיבפ

 .Triton-X100  חטמשה של 0.1% פתסובת ףדוזלא 2% -ב יםמחהצמק חל לופטו ארנוי לתחיתב .הילל/םיו סיולסצ

. )7 וראי( יםוריחי היור כב לריפאבום חיהצמת רוורתעה עלמר חוה שלת בייוהח ועתפשהה כרני ארוינ ףסוב ברכ

 .םמחיהצ ותררעוהתאת  יםקדהל ןיתנמה כ עדק ודנבו ,נודייבשם האחי צממ שושריוש םחיצמבש מתשנ האבהה שנב

 .הרשההשל קוטוורפ אתל יינכ כןו כמ

  

 ותעמצאב סונוטיק מחיצ של מהדתרת ירבש .7ר איו
  .ףדזואלב לויפט
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  דיון

העבודה המתוארת . האחת מחסור במוצרים חדשים והשנייה מחסור בכח אדם. סובל משתי בעיות עיקריותענף הפרחים 

ופירות עציצי רימון ננסי במגוון של צבעים וצורות של פרחים . כאן מכוונת כדי לתרום להקלה בשני האספקטים האלו

קיצור תהליך ייצור עציצי זית . יכולים להוות מוצר אטרקטיבי שיחדש ויעשיר את השוק של עציצי רימון הקיים במילא

כיול פרוטוקולי הגידול בשני התחומים עדין לא הסתיים ואנו . משאבים וכח אדם, י השרשת ייחורים עבים יחסוך זמן"ע

 של וסיעוף, נינוס ןוכ, חוטיפהית כנותמ וןימרשל  יםספונ םניז ותממשיכים לבדוק נושאים שונים הקשורים להשרש

  .סוינוטקה עלה ודבהעת כשמנ כן וכמ .תזיהון ימוהרי מחצ

ת וניוכתבל שוכמ ווהההמ יהעב אהי גרולב ניליווהילב שמה רובשער אחל יםצומעם מחיבצת ושרתהשה שרכ דןובא

, יגוולזייהפ, תיותחההתפ ורמקה של קהימעמהנה בהה .יפר ציעשל ת נוכו ערי ציע ,םיוצמעוי נ יצמחשל ח יפוט

   .עיהבה רוןפתלת ורב וםתרת הפעותהשל  אריולקולמוה

תהליך ההתמיינות . 9 ,8רש והתמיינות שורשים אדוונטיבים הוא תהליך מורכב בו שורשים מתמיינים מרקמות שאינן ש

וקות שלב חל) 2(, דיפרנציאציה-שלב דה) 1: (אשר בכל אחד מהם לאוקסין תפקיד חשוב, מתאפיין בארבעה שלבים

רווחת התופעה , בצמחים קשי השתרשות. 10שלב הצצת השורש ) 4(-ו) התמיינות(שלב הדיפרנציאציה ) 3(, התאים

 .חסום) 3(לשלב ) 2(המעבר משלב , כלומר. .11-13התמיינות שרשים של חלוקות תאים והיווצרות קאלוס ללא 

כ מרקמות פנימיות כמו הקמביום או רקמות שיפה ועצה בקרבתו בצמחים מעוצים "בדשורשים אדוונטיבים מתמיינים 
לפיכך במהלך כל תהליך ההתמיינות נתונים התאים המתחלקים תחת לחץ . 16 קל בצמחי ארבידופסיסאו הפריצי 15 ,14

מושפעת )  ששורשים המתמיינים מרקמת שור(נמצא שהתמיינות של שורשים צדדיים . שכבות התאים שמעליהם

שורש צדדי בחלק החיצוני של כיפוף בשורש העיקרי שם  המופעלים בין התאים ולכן לעיתים קרובות מתמיין מלחצים

 בנוסף נמצא .20 המופעלים בין תאים צמחיים תלויים במידה רבה בחוזק הדופן וכוחות לחצים. 17-19גם מצטבר אוקסין 

החלשה , לדוגמא. מושפעות מתכונות דופן התא מריסטמת הנצר הקודקודיתבשל עלים נות של פרימורדיות התמייש

גרמה להתפתחות  22 או באמצעות אסטריפיקציה של פקטין 21אקספנסין  מקומית של חוזק הדופן באמצעות האנזים 

שם מתמיינות , כמו כן נמצא שהתאים בפריפריה של המריסטמה .ממריסטמת הנצר הקודקודיתחדשה פרימורדיה 

מידת הקושי והאלסטיות של הדופן . 23הפרימורדיות בעלי דופן יותר אלסטית מאשר התאים במרכז המריסטמה 

בעל תפקיד חשוב בהכוונת ידוע כושלד המיקרוטובולי  24י סינטזה וכיוון סיבי הצלולוז "מוכתבת במידה רבה ע

לכן לשלד המיקרוטובולי תפקיד בבקרה על חוזק הדופן . 3ובקרה על כיוון סיבי הצלולוז  קומפלקס הצלולוז סינטאז

 ,20 ומלחצים המופעלים על התא 26 ,25 מושפע משינויים בסינטזה של צלולוזארגון המיקרוטובולי עצמו גם ידך מאאבל 

אוקסין גורם . ת ההיזון החוזר הזו שקימת בין שלד המיקרוטובולי ודופן התא קשורה קשר הדוק לאוקסיןמערכ. 27-29

. 30לעליה בחמיצות הדופן ובכך יוצר תנאים המעודדים את פעילות האנזים אקספנסין שכאמור מחליש את הדופן 

 .טרנספורטר של אוקסיןשהוא  1PIN משפיעים על מיקום של 33ולחץ   32 ,31 ,20מאידך שינויים בסינטזה של צלולוז 
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 PIN1)של טרנספורטים פולרי ומיקרוטובולי משפיע על מיקום  34-37משפיע על אירגון של מיקרוטובולי גם אוקסין 

and PIN2) 39, 38, 32, 20 של אוקסין.   

חוזק דופן התא והצטברות של אוקסין הינו בעל , רגון מיקרוטובולייכך ניתן להסיק שמאזן עדין בין אלפ  

מצביעים על כך  ןאכ יםגמוצהניסויים . איברים בצמחשל  התמיינות פרימורדיותחלוקות תאים ומשמעות רבה בזמן 

י טיפול בחומרים מפרקי מיקרוטובולי בכמויות קטנות שיפר התמיינות "ששינויים בדינמיקה של מיקרוטובולי ע

  .יםספונ םמחיצ על ולפטיהת ק אדולבעה פותה אתד מולל םכישיממ ונא .סשורשים אדוונטיבים באיקליפטוס גרנדי

   מנחות שאלות עם סיכום  

 המסגרת מגבולות חריגה בחשבון תובא לא( שאלה לכל שורות 4 עד 3-ב, ולעניין בקצרה השאלות כלל להתייחס  נא

  ).המודפסת

  . המחקר תוצאות של ההערכה לתהליך יסייע שלך הפעולה שיתוף

  .שבסיכום הלאל נוספות נקודות בו נכללו אם ח"לדו הפנייה לציין נא :הערה

  

 .העבודה לתוכנית התייחסות תוך המחקר מטרות

 זו אחר בזו אותן ממלאים ואנו המקורית המחקר לתוכנית נאמנות כרגע המחקר מטרות

 

 .והתוצאות הניסויים עיקרי

מייחורים  כיול פרוטוקולים לריבוי זית לנוי. 2. צוב עציצים של רימון ננסי מתוכנית הטיפוח של דורון הולנדיריבוי וע .1

 מנתעל ס וינוטקבה דמרתת ירבש. 4. תשותרשה דדיועכמלי בוטורוקמי ירקפמם ריומבחש מושיה ודלימ .3 .עבים 

 .יםוריחי תרשהש יםדקהל

 המשך התייחסות; העבודה במהלך שחלו) ואחרים שיווקיים, טכנולוגיים( שינויים או/ו לפתרון שנותרו בעיות .2

 ?המחקר תוכנית לביצוע שנותרה בתקופה המחקר מטרות יושגו האם, לגביהן המחקר

של יק עממ גיולוטסהי ודימל. 2. ת יוחודיית נוכות ילבע םדשיחם ניייטמצם וויקץ צעלברימון עדין יש . 1. 

 תשושרוהס ונטית קומדרת של תדמקוה מרביש לכיו .3 .םציעומ ריםחויית רשהש על ליבווטקרומי קיפרמעת פהש
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 ;מדעי מאמר בפרסום כמקובל ביבליוגרפי ציטט -  בכתב פרסומים: ח"הדו בתקופת שנוצר הידע הפצת

 התקציר של ביבליוגרפי ציטוט, תאריך, מקום לפרט יש -  עיון וימי רצאותה; פטנט' ומס שם לציין יש - פטנטים

 .מדעי מאמר בפרסום כמקובל

 

  הדוח את לפרסם לא שתקמב אני: הדוח פרסום

 כרגע עוד אין מה להפיץ לחקלאים X  בספריות רק 

  )ובאינטרנט בספריות( הגבלה ללא 

 סויח רלהישאח "ודהעל  X – חסוי 

 

   - *כן? הנוכחי המחקר תקופת בתום המשך תוכנית שלהגי בכוונתך האם
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