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 מבוא

 
חשיבות גידול הזית בישראל גברה במידה ניכרת בשנים האחרונות. אולם עדיין שרירה וקיימת 

 נתיים.ש-הדרישה להעלות את יבולי הזיתים ובמיוחד את יבול השמן הרב
פריחת הזית מתרחשת באביב המוקדם. בתקופה זו מתקיימת תחרות חריפה בין צימוח 
הרפרודוקטיבי לבין הצימוח הווגטטיבי. תחרות זו גורמת לכך שמרביתם המוחלט של הפרחים 

 Hartmann etנושרים ורק אחוז קטן חונט פרי. גורמים רבים מעורבים בתהליך החנטה )

al,.1966 ברור שמחסור ברזרבות הזנתיות ואנרגטיות משפיע במישרין על החנטה. (. אולם היום 
 

מחצית הראשונה של החורף. בתקופה זו חלה בהבשלת ומסיק הזיתים מתרחשת במהלך הסתיו ו
ההתמיינות של פקעי הפרי שיפרצו באביב הבא. עץ הזית טוען את עצמו בתקופה זו מבחינה 

פוטנציאל יצור האנרגיה שלו בעתיד. במחצית  הזנתית ומפתח עלווה האמורה להעלות את
פעילות העץ נחלשת וכמעט נפסקת. מסיבה זו אספקה  ,כשהקרקע מתקררת, ה של החורףיהשני

קרקעית של חומרי הזנה בחורף אינה אפקטיבית כלל בטווח הקצר ומתחילה להתבטא רק בשלהי 
של העץ בחומרי הזנה עם התחממות הקרקע. אחד הפתרונות שהוצעו לאפשר הטענה  ,האביב

י עבה ומורכב (. אולם מעטה שעוותKlein and Lavee 1977הינו ריסוסי דישון עלוותי )
ים לתוך תאי יומגן על עלי הזית הבוגרים מקשה על חדירת אלמנטים הזנת)קוטיקולה(, שמצפה 

ששכבת . דווח שחדירת דשנים יעילה יחסית יותר בעלים צעירים, Wiesman et al., 2001)העלה )
(. הבעיה Cimato et al, 1990הקוטיקולה שלהם אינה מפותחת דיה בהשוואה לעלים בוגרים )

 במקרה של הזית היא שבאביב המוקדם אין עלים צעירים. 
 

בשנים האחרונות פותחו תוספים ומשטחים ספציפיים מסוימים האמורים לסייע בהחדרת דשנים 
 (. Wiesman et al., 2001לתוך עלי זית )

 
ולם בזיתים נודעת חשיבות ידועה חשיבות אספקת דשנים המכילים: חנקן, אשלגן וזרחן לעצים. א

במיוחד בעת הפריחה. בורון חשוב ומסייע להתפתחות וחדירת הנחשון  ,לאספקת בורוןמיוחדת 
בתהליך ההפריה של פרחי הזית. אלמנט זה חשוב ומעורב גם כן בחלוקות תאים בשלב העוברי של 

(. במקרים רבים שנבדקו נמצא שקליטת בורון מהקרקע Brown et al, 2001שות )רקמות חד
באמצעות שורשי עצי זית מועטת ואינה מספקת את הדרישה לאלמנט זה. מזה שנים רבות מומלץ 

(, עקב חדירתו Hansen, 1961, Hartmann et al, 1966לרסס בורון בזיתים בריכוזים גבוהים )
 הלקויה לתוך העלים. 

ונט אביבי וקיצי( המהונדסים -ודה הנוכחית מסכמת מו"פ רב שנתי של שני תכשירים )נוטריהעב
ונט השונים -באופן ספציפי לדישון עלוותי בזיתים. מוצגת השפעת מועדים והרכבי דשני הנוטרי

על יבול הזיתים והשמן. שני התכשירים הושוו ביניהם לבין טיפול ביקורת משקית מקובלת. 
מסחריים והיבול של כל טיפול נשקל במיכלי המסיק בכרם  םסוי יושמו בהיקפיהטיפולים בני

 הזיתים ונבדק בבית הבד ובמעבדה.
 

 חומרים ושיטות
 

בניסויים לבדיקת השפעת ריסוסים עלותיים הזנתים על יבול זיתים טופלו שורות עצים שלמות.  
שורות )חזרות( לפחות כולל טיפול  4-דונם(. כל טיפול ניתן ל 1-עצים )כ 40כל שורה הכילה לפחות 

 הביקורת המשקית המקובלת. 



ם לפני פתיחתם. יפוחים כשבועיתהטיפולים האביביים בוצעו במהלך חודש מרס על פקעים 
ונט האביבי. תכשיר הזנתי זה מכיל חנקן, זרחן, אשלגן -הטיפולים כללו ריסוס תכשיר הנוטרי

ולציית תוספים המאפשרת החדרה מבוקרת וחומצה בורית. תערובת הדשנים מצופה בפורמ
ונט האביבי -(. הטיפול בנוטריWiesman et al, 2001וממושכת של דשנים לעלי זית בוגרים )

 הושווה לטיפול ביקורת משקית מקובלת בכרמי זיתים בישראל בעונה זו.
סוס הטיפולים הקיציים בוצעו במהלך חודש אוגוסט לאחר התקשות הגלעין. הטיפולים כללו רי

ונט הקיצי. תכשיר זה מכיל דשן חנקני, זרחני, אשלגני ותערובת של יסודות -בתכשיר הנוטרי
קורט.. תערובת זו מצופה בפורמולציית תוספים המבקרת החדרה ממושכת לעלי זית )תכשירי 

ונט הקיצי הושווה -ונט משווקים על ידי דשנים וחומרים כימיים בע"מ(. טיפול הנוטרי-הנוטרי
 משקית מקובלת בקיץ בכרמי זיתים בישראל. לביקורת

 טיפול שלישי כלל את הטיפול האביבי בתוספת הטיפול הקיצי והושווה לביקורת משקית.
בזן ברנע.  2001הניסוי המרכזי בעבודה הנוכחית בוצע בכרם הזיתים של קיבוץ בית ניר בשנת 

בוצע במשך ית אביבית קודם שבשנה זו הכרם לא דושן. ניסוי זה אישש ממצאי ניסוי הזנה עלוות
 בזן נבאלי על אותם עצים בכרם זיתים בגבעת יואב. 2000 -ו 1999שנתיים רצופות 

 
בעת המסיק נשקלו מיכלי הזיתים שנקטפו בכל שורה )חזרה( ומשקל הפרי חולק במספר העצים 

נם. בשורה. באופן זה התקבל ערך משקלי ממוצע מדויק יחסית של משקל הזיתים לעץ ולדו
דגימות של פרי מכל מיכל נלקחו לבדיקת מימדי הפרי בכל הטיפולים. בדיקות אלו בוצעו 

זיתים, כך  10דגימות של זיתים בכל טיפול. בכל דגימה היו  10-במעבדה. המשקל והקוטר נמדדו ב
זיתים. מיכלי הזיתים בכל טיפול סומנו והובלו לבית הבד להפקת  100שבכל טיפול נבדקו לפחות 

נפרדת. אחוז השמן נקבע בבית הבד ואפשר לקבוע את יבול השמן לדונם בכל אחד  שמן
 מהטיפולים בנפרד.

בדיקות איכות שמן זית בוצעו במעבדה לכימיה של שמנים באוניברסיטת בן גוריון בנגב בהתאם 
 (. IOOC, 1994לתקן העולמי של שמן זית )

לים מובהקים בין הטיפולים ברמה אפשר לקבוע הבד JUMPבתוכנית  ANOVAניתוח סטטיסטי 
 . 0.05%של 

 
 תוצאות

 
ונט אביבי על עצי ברנע בכרם זיתים בבית ניר העלה בצורה מובהקת -ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי

את יבול הזיתים לעץ בהשוואה לטיפול ביקורת משקי שכלל דישון טכני קרקעי בגופרת אמון 
ק"ג/עץ בהתאמה(. יבול הזיתים לדונם  15.5לעומת  ק"ג/עץ 22.5א',  1)טבלה  2001במהלך ינואר 

בהשוואה לעצי הביקורת. ריסוס עלוותי  53%-ונט אביבי בכ-היה גבוה בעצים המרוססים בנוטרי
ק"ג/עץ  24-ונט קייצי בכרם הזיתים שבבית ניר העלה אף הוא את יבול הזיתים לכ-הזנתי בנוטרי
את היבול לדונם  33%-ונט העלה בכ-בנוטרי ק"ג/עץ בביקורת. הריסוס הקיצי 16-בהשוואה לכ

 ב'(. 1בהשוואה לביקורת )טבלה 
 
 

 ונט על פוריות עצי ברנע-השפעת ריסוס עלוותי בנוטרי :1טבלה 
 

 א. השפעת ריסוס אביבי
 

 אחוז מביקורת יבול לדונם )ק"ג( יבול לעץ )ק"ג( 

 100.0 640.0   15.5א    ביקורת
 153.8 984.0  22.5 ב      ונט אביבי-נוטרי

 
 ב. השפעת ריסוס קייצי

 
 אחוז מביקורת יבול לדונם )ק"ג( יבול לעץ )ק"ג( 

 100.0 628.0   16.25 ב     ביקורת
 133.8 840.0   24.25 א     ונט קיצי-נוטרי

 
 ג. השפעת ריסוס אביבי+קייצי

 
 אחוז מביקורת יבול לדונם )ק"ג( יבול לעץ )ק"ג( 



 100.0 1,040.0    26.0א        ביקורת
ונט -נוטרי

 אביבי+קייצי
 111.5 1160.0  29.0א        

 .0.05%ברמת מובהקות של  ANOVA-הניתוח הסטטיסטי נעשה ב
 
 

ונט אביבי וגם קיצי על אותם העצים העלה את היבול לעץ, אולם -ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי
חלקה זו היה גבוה במידה ניכרת מהיבול ההבדל לא היה מובהק. היבול הבסיסי בעצי הביקורת ב

השוני הזה מסובר ביבול של השנה הקודמת. בשתי החלקות . הממוצע בשתי החלקות האחרות
הראשונות היבול מהשנה הקודמת היה גבוה יחסית לחלקה השלישית, כלומר התנודתיות בהנבה 

חד אביבית בשנת גרמה להשפעה הזנתית שונה בשנה שלאחר מכן. נראה שהזנה עלוותית במיו
 "שפל" עשויה להועיל יותר ממתן דשנים עלוותי בשנת "שפע".

של זיתי ברנע, מראה שהזנה  ונט אביבי וקייצי על יבול שמן-בחינת השפעת ריסוס עלוותי בנוטרי
-(. אולם יבול השמן לדונם עלה באופן ניכר )כ2משפיעה אך מעט על אחוז השמן בפרי )טבלה 

בהשוואה לביקורת ביישום האביבי. מגמה זו נשמרה גם במועד היישום ( בעצים המטופלים 57%
 הקיצי וביישום המשולב.

 
 

 ונט על יבול שמן בעצי זית מזן ברנע-השפעת ריסוס עלוותי בנוטרי :2טבלה 
 

 א. השפעת ריסוס אביבי
 

 אחוז מביקורת יבול שמן לדונם )ק"ג( אחוז שמן  

 100.0 126.1    19.7א     ביקורת
 157.7 198.8  20.2 א     ונט אביבי-נוטרי

 
 ב. השפעת ריסוס קייצי

 
 אחוז מביקורת יבול שמן לדונם )ק"ג( אחוז שמן  

 100.0 123.7    19.7 א      ביקורת
 140.5 173.9   20.7 א      ונט קיצי-נוטרי

 
 ג. השפעת ריסוס אביבי+קייצי

 
 קורתאחוז מבי יבול שמן לדונם )ק"ג( אחוז שמן  

 100.0 204.9    19.7א      ביקורת
ונט -נוטרי

 אביבי+קיצי
 113.8 233.2    20.1 א   

 .0.05%ברמת מובהקות של  ANOVA-הניתוח הסטטיסטי נעשה ב
 
 

ונט קייצי לאחר התקשות הגלעין העלה את משקל וקוטר זיתי ברנע באופן -ריסוס עלוותי בנוטרי
תוצאות אלו מצביעות שהיישום הקייצי העלה את יבול . (3מובהק בהשוואה לביקורת )טבלה 

הטיפול האביבי לעומת זאת, העלה את יבול  הזיתים על ידי השפעה ישירה על הזיתים הקיימים.
שניתן רק  ,ממצאים אלו מצביעים על חשיבות הבורוןהזיתים על ידי הגדלת מספר הזיתים. 

ביבי עם הקייצי העלה את משקל הזית הטיפול המשולב א בטיפול האביבי על חנטת הזיתים.
 בהקשר לכך. וקוטרו. נראה שהשפעת היישום הקיצי היא הדומיננטית

 
 ונט על ממדי זיתי ברנע-השפעת ריסוס עלוותי בנוטרי :3טבלה 

 
 אחוז מביקורת קוטר זית )מ"מ( אחוז מביקורת משקל זית )גרם( 

 100.0  14.0א      100.0     20.5 א  ביקורת
 100.7      14.1 א  111.2    22.8 א  ונט אביבי-רינוט



 103.0  14.4     ב  127.3  26.1      ב     נט קיציו-נוטרי
ונט אביבי -נוטרי

 + קיצי
 106.0 14.8      ב    129.2   26.5 ב 

 .0.05%ברמת מובהקות של  ANOVA-הניתוח הסטטיסטי נעשה ב
 
 

ונט אביבי על יבול זיתים בזן נבאלי מוצגת -י הזנתי בנוטרישנתית של ריסוס עלוות-ההשפעה הדו
עצי הנבאלי היו בשנת "שפל" אופיינית לזן זה. היבול הממוצע לעץ שטופל  1999. בשנת 4בטבלה 

ק"ג. בעצים שרוססו   45ק"ג/עץ, ומדונם מלא נמסקו בסך הכל  1.2בנוהל המשקי המקובל עמד על 
ק"ג. בניסוי זה נוסה גם טיפול ביקורת  571עץ, ומדונם מלא /ק"ג 15.8ונט אביבי נמסקו -בנוטרי

ונט אך ללא ציפוי התוספים מבקרי החדירה לעלה. -נוסף שכלל את תערובת הדשנים של נוטרי
המקובל להוספה בריסוסים עלוותיים. הוברר שהטיפול  Triton x-100במקומו הוסף המשטח 

-מיבול העצים שטופלו בנוטרי 7עץ( אך נמוך פי /ק"ג 2.3השלישי הביא ליבול גבוה מן הביקורת )
ק"ג/עץ.  51.8ונט אביבי. בשנה העוקבת אותם העצים היו בשנת "שפע". עצי הביקורת הניבו 

 49.5ונט הניבו יבול ממוצע נמוך אך במקצת מעצי הביקורת )-העצים שטופלו בפעם השניה בנוטרי
הגיבו דומה מאד לעצי הביקורת  Tritonח ק"ג/עץ(. עצי הטיפול השלישי שהכיל דשנים עם המשט

ונט אביבי הניבו זיתים -הלא מטופלים. סיכום שתי שנות המעקב הרה שהעצים שטופלו בנוטרי
 ק"ג לדונם. 400-מעצי שני הטיפולים האחרים. הבדל זה עמד על כ 23%-גבוה בכ

 
 

 ת נבאליונט אביבי על יבול זי-השפעה דו שנתית של ריסוס עלוותי בנוטרי :4טבלה 
 

יבול לעץ  
 1999-ב

 )ק"ג(

יבול לדונם 
 1999-ב

 )ק"ג(

יבול לעץ 
 2000-ב

 )ק"ג(

יבול לדונם 
 2000-ב

 )ק"ג(

יבול כולל 
 לדונם 

  1999-ב
 )ק"ג( 2000-ו

אחוז 
 מביקורת

ביקורת 
 משקית

 100.0 1,910.0 1,865.0 51.8 א 45.0  1.2א    

ונט -נוטרי
 אביבי

 123.2 2,353.0 1,782.0 49.5 א 571.0 15.8ב    

תערובת 
דשנים+ 

Triton x-100 

 102.2 1,953.0 1,871.0 51.9 א 82.0 2.3 א 

 .0.05%ברמת מובהקות של  ANOVA-הניתוח הסטטיסטי נעשה ב
 
 
 
 

ונט אביבי על פרופיל החומצות השומניות של סדרת זני זית -השפעת ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי
(. הממצאים 5לביקורות מטופלות בטיפול משקי מקובל )טבלה  בכרם בית ניר נבחנה בהשוואה

מראים שלא נמצאו הבדלים משמעותיים באיכות שמני הזית של הזנים השונים בין שני 
( 18:1הטיפולים. בזנים פיקואל, סורי ומנזנילו נמצאה אמנם רמה גבוהה יותר של חומצה אולאית )

בהשוואה לשמן מעצי ביקורת, אולם נראה  ונט אביבי-בשמן שהופק מעצים מטופלים בנוטרי
 שהממצא אינו נובע ישירות מהדישון העלוותי שניתן באביב.

 
 

ונט אביבי על פרופיל חומצות שומניות בשמן  של -השפעת ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי: 5טבלה 
 זני זית אחדים.

 
 
 הזן

 
 הטיפול

 פרופיל חומצות שומניות

16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0 20:1 

 0.43 0.76 0.07 16.39 61.62 2.38 0.95 14.54 ביקורת ברנע
 0.48 0.76 0.28 18.48 59.19 2.26 0.97 14.86 ונט-נוטרי ברנע

 0.51 0.58 - 19.65 58.70 2.41 0.87 14.35 ביקורת פיקואל
 - 0.67 0.31 12.04 68.08 2.78 0.80 13.03 ונט-נוטרי פיקואל



 0.56 0.88 0.05 15.98 57.70 3.64 0.91 16.41 ביקורת סורי
 0.26 0.83 0.26 13.84 60.17 4.04 0.92 15.64 ונט-נוטרי סורי

 0.18 0.97 - 13.50 56.34 2.81 1.95 18.45 ביקורת מנזנילו
 0.51 0.97 0.30 10.58 60.34 2.56 2.02 18.26 ונט-נוטרי מנזנילו

 
 

ונט על יבול זיתים ושמן שהוצגה -עלוותית בנוטריהמגמה הכללית של השפעת ריסוסי הזנה 
בניסוים אלו חזרה על עצמה בניסוים ותצפיות רבות נוספות בכרמי זיתים רבים ברחבי הגליל 

ונט בלטה במיוחד בכרמי זיתים שלא -ודרום הארץ. העלאת יבול הזיתים בעקבות הריסוס בנוטרי
בדיקות עלים שנדגמו בחלקות המטופלות  קיבלו דישון אינטנסיבי במהלך עונת הגידול. ממצאי

. ראוי לציון שבמקרים מסויימים, כשלא הוקפד כנדרש על נוהלי 2002יסוכמו ויובאו במהלך שנת 
ריסוס מתאימים, התקבלו בעקבות הריסוס צריבות וסימנים קלים על עלים. סימנים אלו נעלמו 

השפיעו כלל על פוריות העצים  לחלוטין לאחר תקופה קצרה וכמובן כפי שהוצג בעבודה זו לא
 ואיכות השמן.  

 
 

 מסקנות
 

ונט אביבי הגדיל את יבול הזיתים באופן מרבי. התקבלו יותר פירות -יישום נוטרי -
 בהשוואה לטיפולים האחרים.

 ונט קיצי גרם להגדלה של ממדי הזית )משקל וקוטר( באופן המרבי.-יישום נוטרי -

ו משמעותית את אחוז השמן בזיתים, אולם הטיפולים ההזנתיים העלוותיים לא העל -
 העלו באופן ברור ומוחשי את יבול השמן ליחידת שטח.

ונט אביבי בשתי עונות עוקבות הצליח להפחית את עוצמת -ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי -
הסרוגיות של זיתי נבאלי. היבול הדו שנתי המתקבל בעצים המטופלים עלה באופן 

 ים שטופלו בטיפול המשקי המקובל.מובהק על יבול הזיתים בעצ

ונט אביבי לא גרם לשינויים משמעותיים בפרופיל החומצות -ריסוס עלוותי הזנתי בנוטרי -
 השומניות בשמנים של זני זית שונים.
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