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ריסוסים בשילוב של ג'יברלין עם אוריאה דלת ביורט 

 '1בתקופת החנטה להעלאת היבול בקליף 'אור 

 שה"מ , המחלקה להדרים -יוסי גרינברג, יצחק קפלן

 ריאור"פ-ב' "מהדריןח - אבוחיט מרדכי חסן, משהור מאיר פיינצק, יעקב אגוזי,

 חב' "מילצ'ן בע"מ" –חמי לינדנבאום 

 חב' "דשנים וחומרים כימיים בע"מ" –ניאור עזרא חביבי, אילן ש

 

 תקציר

( בשיא הפריחה שיפר חנטה והעלה יבול בזן 'אור  3GAח"מ  50ריסוס בג'יברלין )

)  1.5%אה דלת ביורט בריכוז י'. בטיפול בו שולב הגי'ברלין בעת הפריחה עם אור1

ג'יברלין התכשיר "עלוומיד"( התקבלה אותה תוספת יבול. ריסוס באותו ריכוז של 

מ"מ( הגדיל את מספר הפירות לעץ במידה  4על חנטים קטנטנים ) קוטר ממוצע 

קטנה יותר אך העלה את היבול כמו הריסוס בעת הפריחה עקב הגדלת ממדי הפרי. 

שילוב של עלוומיד בתמיסת הריסוס בג'יברלין, כאשר היישום נעשה על חנטים, 

מבחינה סטטיסטית. בטיפול של שיפרה את השפעת הטיפול במידה רבה ומובהקת 

שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין ) בשיא פריחה+ על חנטים( התקבל מספר הפירות 

הרב ביותר. שני ריסוסים עוקבים בשילוב של ג'יברלין + עלוומיד השפיעו בדומה 

 לטיפול בשני הריסוסים העוקבים בג'יברלין בלבד.

 

 מבוא

 מספקת ואף בחלקות בוגרות יותר היבול אינו ' בגיל צעיר אינה1פוריות הקליף 'אור 

להעלות את היבול בזן זה ע"י חיגור או ריסוס בגי'ברלין בעת  ניתןתמיד מובטח. 

 . בניסוי הנוכחי נבדק  האם וכיצד ניתן לשפר את  השפעות הטיפולים. הפריחה

 סוי נועד לבדוק:יהנ

 ה.כיצד משפיע הריסוס בג'יברלין כאשר הוא מבוצע לאחר הפריח .א

 מהן  ההשפעות של ריסוסים עוקבים בג'יברלין בשיא הפריחה ולאחריה.  .ב

ג. האם אפשר  לשלב בתמיסת הריסוס  בג'יברלין את תכשיר ההזנה אוריאה דלת  

ביורט )עלוומיד(, שמקובל לספקו בריסוס במועד זה להזנת העצים, וכיצד משפיע 

 הריסוס המשולב ) ג'יברלין +עלוומיד( על החנטה. 
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 טות וחומריםשי

.  באזור השרון 'הס'שנים בפרדס   6על כנת טרויר בגיל  ' 1אור 'הניסוי נערך בחלקת 

עצים בכל  4חזרות ,  4 -הפרדס מעובד ע"י חברת "מהדרין פריאור". הניסוי בוצע ב

  ליטר לעץ. 8חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 

 :נבדקו הטיפולים הבאים

 ביקורת. .1

2. GA3  (50  ( טיבולין + )בשיא פריחה ב  0.025%ח"מ )– 15.4.04.  

3. GA3  (50  ( טיבולין + )בשיא פריחה ב   1.5%( + עלוומיד ) 0.025%ח"מ)– 

15.4.04. 

4. GA3  (50  טיבולין + )29.4.04 –מ"מ ב  4על חנטים בקוטר  0.025%ח"מ. 

5. GA3  (50 ( טיבולין + )על  1.5%( + עלוומיד )  0.025%ח"מ ) 4חנטים בקוטר 

 .29.4.04 –מ"מ ב 

 . 29.4.04  -וב  15.4.04 -+ טיבולין( שני ריסוסים עוקבים ב GA3)  2נוסחה  .6

  -וב 15.4.04 -+ טיבולין + עלוומיד( שני ריסוסים עוקבים ב GA3)  3נוסחה  .7

29.4.04. 

 :טיפלנו בתכשירים הבאים

(. Gibberellic acid  ,3GA)'יברלית תרכיז נוזלי של חומצה ג -ג'/ל'  40ת"נ  -טיבג

 מילצ'ן", סין, ומשווק ע"י "Zhejiang Chemג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י " 40מכיל 

 בע"מ".

חנקן צרוף, תכולת ביורט  46%כשיר מוצק של אוריאה דלת ביורט , מכיל ת   -עלוומיד

 , מיוצר ומשווק ע"י "דשנים וחומרים כימיים בע"מ". 0.3% -כ

.  sopropanolialkyl polyethoxy ethanol fatty acidsנוזלי של תרכיז  - טיבולין

 ".מילצ'ן בע"מג'/ל' חומרים פעילים. מיוצר ומשווק ע"י " 900מכיל 

קחו באקראי         מכל חזרה נל .21.02.2005 -הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב

 פירות. חושבו משקל הפרי הממוצע ומספר הפירות לעץ. 100ונשקלו 

 . 5%ברמת מובהקות של  Student's tהניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן 
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 תוצאות 

פירות לעץ ששקלו  624. עצי הביקורת הניבו 1תוצאות הניסוי מובאות בטבלה 

 32% -ק"ג. הריסוס בג'יברלין בשיא הפריחה העלה את מספר הפירות לעץ ב 60

פרי הממוצע בטיפול בג'יברלין היה קטן יותר. . משקל ה10% -ואת היבול ב

 25%-ות עלה בבריסוס בשילוב עלוומיד + ג'יברלין בשיא הפריחה מספר הפיר

ג'יברלין על חנטים קטנטנים העלה את מספר ב.  ריסוס 13%-והיבול עלה ב

ת הריסוס בג'יברלין בריסוס על תוספת עלוומיד לתמיס .12%-הפירות לעץ ב

החנטים שיפרה את השפעת הטיפול בצורה משמעותית ומובהקת מבחינה 

די הפרי והיבול . הטיפול הגדיל את ממ830סטטיסטית ומספר הפירות לעץ היה 

 ק"ג לעץ. 80שהתקבל בטיפול זה היה 

פירות לעץ( בניסוי התקבל כאשר בוצעו  979המספר הרב ביותר של הפירות )  

ל שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין ) בשיא פריחה + על חנטים(. בטיפול זה היבו

 ק"ג לעץ. 81שהתקבל היה 

 יה שונה משמעותית מזה שלשילוב של עלוומיד עם ג'יברלין בריסוס הכפול לא ה

הריסוס הכפול בג'יברלין לבד. השילוב של עלוומיד עם ג'יברלין לא גרם נזק 

 כלשהו לעצים ולא לפירות.

 

 דיון ומסקנות

א רמת היבול בעצי ההיקש בחלקת  הניסוי הייתה מתאימה לגיל העצים, ובדיעבד ל

 היה צורך בשום טיפול לשיפור החנטה והעלאת היבול.

חה י  מסחריות נוהגים לרסס בג'יברלין או לבצע חיגור בעת הפרי1'אור  בחלקות 

 על מנת להבטיח את היבול. אם מתקבלת חנטה רבה מדי, מבצעים טיפולים לדילול

חנטים ולהגדלת ממדי הפרי. לאחר שראינו את החנטה הרבה מדי בעקבות חלק 

לבצע ריסוס מהטיפולים בחלקת הניסוי הנוכחי , מבחינה מסחרית היה צורך 

לדילול חנטים. אך על מנת לעמוד ביעדי הניסוי כמובן שלא ביצענו אף טיפול 

 נוסף.

תוצאות הניסוי מראות שהריסוסים בג'יברלין השפיעו גם כאשר הם בוצעו לאחר תום 

 הפריחה. ממצאים אלה דורשים בדיקה בניסויים נוספים.
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טיפול שגרתי להעלאת רמת ריסוס באוריאה דלת ביורט, בעת הפריחה והחנטה, הוא 

זק, החנקן בזני הדרים רבים.  השילוב של הג'יברלין עם אוריאה דלת ביורט לא גרם כל נ

 (, כאשר ריססנו בשילוב זה על חנטים, ההשפעה הייתה רבה מזו1וכפי שהראינו )טבלה 

 של הג'יברלין לבד.

שילוב האוריאה נוכח תוצאות הניסוי הנוכחי יש מקום להמשיך לבדוק את ההשפעה של 

ן עם הג'יברלין, המסופק באותו מועד. שילוב זה אינו מומלץ עדיין בתווית ועל כן אי

 ליישמו בהיקף מסחרי. 
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היבול ועל משקל הפרי  על השפעת הטיפולים על מספר הפירות לעץ, :1טבלה 

 צעהממו

מספר פירות  הטיפול

 לעץ

משקל פרי  יבול )ק"ג/עץ( 

ממוצע 

 )גר'/פרי(

    c 60      b 96    ab      624 ביקורת

 ab 66    ab 77    c    829 ג'יברלין בפריחה

     abc 68    ab 86   abc  786 ג'יברלין +עלוומיד בפריחה

 bc 66    ab 95    ab    698 ג'יברלין על חנטים

    ab 80      a 96    a    830 'יברלין + עלוומיד על חנטיםג

  a 81      a 83     bc      979 ג'יברלין בפריחה + על חנטים

ג'יברלין + עלוומיד בפריחה + 

 על חנטים

929      a 74    ab 80    c 

וריאה א –עלוומיד  ; 3GAח"מ  50תכשיר "טיבג" בריכוז ה -: ג'יברליןריכוזי החומרים

 .0.025%. כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז 1.5%דלת ביורט בריכוז 

 . 5.4.20041 -וצע במצב של שיא פריחה בב -: ריסוס בפריחהמועדי הריסוסים

 .29.04.2004 -מ"מ ב 4וצע על חנטים בקוטר ממוצע של ב -ריסוס חנטים

בחינה סטטיסטית  ברמת מובהקות ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מ

 5%של 


