שבירת תרדמת חור בגפ אורגנית באמצעות שוק חומני )(heat shock
דפנה הררי ,שמעו פיבוניה ,רמי גול  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
אתי אור ,תמר הללי  המחלקה לעצי פרי ,מנהל המחקר החקלאי
אברה ארבל רפי רגב ,מוטי ברק ,אבי שלו ,גיא לידור  המכו להנדסה חקלאית ,מנהל המחקר החקלאי
כתובת המחברתdafnahr@arava.co.il :

תקציר
גידול ענבי המאכל בערבה התיכונה ,בשטח פתוח ובחממות ,הינו ענ ותיק ורווחי תודות ליכולת ההבכרה בהשוואה
לשאר אזורי האר  .שילוב בי הביקוש לתוצרת אורגנית ונקייה מחומרי הדברה לבי מיעוט מחלות ומזיקי בערבה
)תודות לאקלי יבש ולבידוד היחסי( הוביל ליוזמה לפתח גידול אורגני של ענבי מאכל שעשוי לשפר את הרווחיות
ולהרחיב את מגוו שווקי היעד.
בצד יתרונות האקלי הח בערבה לגידול גפ  ,קיימת מגבלת התעוררות עקב קיו חור ח יחסית .שגרת הגידול
בכרמי מאכל רגילי מחייבת שימוש בציאנאמיד חומצי )אלזוד( כשובר תרדמה אפקטיבי הנמצא בשימוש מסחרי
בגפ  .מאחר ובכר אורגני אי אפשרות להשתמש בשוברי תרדמה כימיי איתור חלופות להערת הגפ הוא תנאי
לביסוס הגידול בערבה.
על רקע ההשפעות השליליות של ציאנאמיד על חיות פקעי שאינ בתרדמה עמוקה ולאור המגמה לצמצ שימוש
בכימיקלי בחקלאות ,בח המחקר המדווח אפשרות לשבירת תרדמה באמצעיי פיזיקליי בכר אורגני בתנאי
הערבה .פתרו מ הסוג המוזכר עשוי להעניק יתרו מהיבטי של איכות הסביבה ובריאות הציבור ה בכר
קונבנציונלי וה בכר האורגני.
מטרות העל של המחקר :פיתוח שיטה לשבירת תרדמה בכר אורגני .כאשר המטרות הספציפיות של המחקר הנ :
 .1בחינת תגובת של ייחורי חדפרקי של זני הענבי המגודלי תחת ממשק אורגאני לשוק חו בטמפרטורות
גבוהות ומשכי זמ קצרי.
 .2פיתוח מכונה מתאימה ,מבוססת חימו בגז ,ליישו שוק חו בכר ענבי מאכל בהדליה בצורת .Y
 .3בחינת השפעת יישו שוק של חו לגפני אורגניות עלפי המתכונות אשר נמצאו יעילות במעבדה במועדי
שוני של זמירה ובחינת מאפייני התעוררות )מועד ואחידות( ויבול )כמות כוללת ,מספר אשכולות ,גודל ענבי(.
הניסויי נערכו בתחנת יאיר בעונות הגידול  .20142016ניסויי מעבדה נערכו בזמורות מנותקות במטרה לכייל את
תגובת פקעי הגפ לשוק החו ולייצר עקומת תרדמה .בהמש) ,נערכו ניסויי בשדה ובחלקת הכר האורגני שבמקו
בעזרת מכונת חימו ליישו של שוק חו בכר .המכונה כללה תא חימו מבודד וחציסגור מחומ בגז
לטמפרטורה רצויה ,הרוכב מעל שורת גפני ,ומונע באופ עצמאי במהירות אחידה כדי לחשו את הגפני לחו
הדרוש ובמש) זמ רצוי .הניסוי בוצע בשני מועדי לעונה ובשתי עונות עוקבות  2014/15ועונת  2015/16כדי לבדוק
השפעת מועד הטיפול .מכונת החו הופעלה בארבעה אופני שוני :מעבר בודד ,מעבר כפול ,חו גבוה וחו נמו).
התנהגות הגפני המטופלות הושוותה לזו של גפני משורות מקבילת שלא נחשפו לטיפול חו .בעונת 2015/16
הועמדה בנוס בקורת של טיפול בשובר תרדמה כימי ציאנאמיד חומצי )אלזוד(.
עקומת תרדמה – בז ארלי סוויט ,נמצאה התנהגות לא עקבית ויוצאת דופ בפקעי שיכולה להעיד על אי כניסה
לתרדמה או תרדמה מאוד שטחית .לעומתו ,בז מיסטרי תועדה התנהגות נורמלית.
מתק החימו פעל בהצלחה בתנועה מעל שורות הגפני תו) שמירת הטמפרטורה בי  150220מ"צ ,ובהתא
למטרות שהוצבו ,למת שוק חומני לפקעי הגפ הרדומי .בעונה הראשונה ,יישו הטיפול החומני היה מוקד ולא
התקבל יתרו בהתעוררות וביבול .בעונה השנייה ,הטיפול החומני יוש מאוחר יותר ,ושיעור ההתעוררות בטיפולי

החו נפלה מזו שהתקבלה בתגובה לציאנאמיד .בחלק מהטיפולי התקבל עיכוב בהתעוררות בהשוואה לביקורת
דבר העשוי להעיד על נזק שהושרה על ידי הטיפול.
ההישג הטכנולוגי המרשי של פיתוח מתק נייד ליישו שוק חו במעבר דר) שורות מודלות בכר לווה במחסו
פיזיולוגי שלא אפשר השראה של גירוי חו שישווה ביכולתו לגירוי המושג בשימוש בציאנאמיד בתנאי כר פתוח
בערבה .למרות התרדמה המוגבלת של פקעי ארלי סוויט לא נמצאה השפעה מזיקה של טיפולי החו למעט השפעתו
המזיקה של הטיפול הכפול )הלו) ושוב( על מספר התפרחות .העובדה שציאנאמיד חומצי אפשר המרצת התעוררות
והעלאת רמתה מראה כי הפיזיולוגיה של הפקע ותנאי הסביבה מאפשרי הקדמת התעוררות ,בתנאי שאופי הגירוי
מתאי לסביבה .ידוע ש ציאנאמיד מאפשר גירוי ראוי ג בתנאי טמפרטורה נמוכה בחור .לעומת זאת ,קיימת
אפשרות שגירוי החו בתנאי שטח פתוח בערבה אינו מהווה גירוי בעצמה הראויה להמרצת התפתחות הפקעי,
בהשוואה לביקורת.

מבוא
גידול ענבי המאכל בערבה התיכונה ,בשטח פתוח ובחממות ,הינו ענ ותיק ורווחי תודות ליכולת ההבכרה בהשוואה
לשאר אזורי האר  .שילוב בי הביקוש לתוצרת אורגנית ונקייה מחומרי הדברה לבי מיעוט מחלות ומזיקי בערבה
)תודות לאקלי יבש ולבידוד היחסי( הוביל ליוזמה לפתח גידול אורגני של ענבי מאכל שעשוי לשפר את הרווחיות
ולהרחיב את מגוו שווקי היעד.
בצד היתרונות של האקלי הח בערבה לגידול גפ  ,קיימת מגבלת התעוררות עקב קיו חור ח יחסית .שגרת
הגידול בכרמי מאכל רגילי מחייבת שימוש בציאנאמיד חומצי )אלזוד( כשובר תרדמה אפקטיבי הנמצא בשימוש
מסחרי בגפ  .מאחר ובכר אורגני אי אפשרות להשתמש בשוברי תרדמה כימיי איתור חלופות להערת הגפ הוא
תנאי לביסוס הגידול בערבה.
מחקר רב שני ורחב יריעה שהשווה בי טיפול בציאנאמיד וטיפול בשוק חו לשבירת תרדמה בפקעי גפ הוכיח כי
שני הטיפולי מפעילי שרשרת אירועי ביוכימיי דומה ומובילי לשבירת תרדמה יעילה .על בסיס זה נעשה
במו"פ ערבה תיכונה ניסיו לחקות את שוק החו שנית במעבדה )טבילה למש) שעה במי ב 50מ"צ( על ידי כיסוי
הכר ביריעות פוליאתיל מיד לאחר שנזמר בסמו) להתעוררות הטבעית בחור הח של עונות  .2009/10הכיסוי
העלה את הטמפרטורה בכר ל  4548מ"צ ביו שלאחר הזמירה ,ההתעוררות הוקדמה והייתה אחידה יותר והיבול
התקבל בתחילת יוני )הררי  .(2009למרות השפעתו החיובית ,פתרו זה קשה ליישו ותלוי בטמפרטורה בימי
שלאחר הזמירה .מציאת פתרו פשוט יותר להעלאת הטמפרטורה לאחר הזמירה במועדי שוני יאפשר גידול אורגני
בערבה ,יאפשר הקדמת יבול ופרישה מבוקרת שלו ויגדיל את היבול .טיפול כזה עשוי לשמש כתחלי לשוברי תרדמה
כימיי ג בגידול גפ שאינו אורגני .לאור ההשפעות השליליות של ציאנאמיד על חיות פקעי שאינ בתרדמה
עמוקה ולאור המגמה לצמצ שימוש בכימיקלי בחקלאות ,הפתרו א עשוי להעניק יתרו מהיבטי של איכות
הסביבה ובריאות הציבור .הנחיות שהתקבלו לאחרונה מהאג להגנת הצומח להיער) להסרת הרישוי לשימוש
בציאנאמיד חומצי בנשירי תו) שנתיי ,ומגפ בהמש) ,מדגישות את החשיבות של איתור תחליפי שאינ
משתמשי בכימיקלי בעלי פוטנציאל רעילות.
בי השני  20052008הופעלה תכנית מחקר שמומנה ע"י קר המדע הראשי שכותרתה "פיתוח אמצעי לשבירת
תרדמה בגפ באמצעות שוק חו") .אור וחוב'  ,2005אור וחוב'  (2012מאחר שטיפול החו האפקטיבי במחקר
המעבדה הבסיסי היה על ידי טבילה במי בטמפרטורה של  50מ"צ למש) שעה ,בחנה התכנית דרכי ליישו מעשי
של שוק חו בתנאי הכר .הנחת יסוד הייתה כי נית לקצר את זמ חשיפת הגפ לשוק החו ע העלאת
הטמפרטורה .בחינת ההנחה הזו במערכת מודל של ייחורי חדפרקי של גפ הראתה כי טיפולי במשכי זמ
קצרי ) 560שניות( באוויר ח ויבש בטמפרטורות גבוהות ) 150עד  250מ"צ( מאפשרי שבירת תרדמה יעילה.

טיפול ב 150מ"צ היה הטולרנטי ביותר ואפשר שבירת תרדמה יעילה בטווח שבי  1030שניות ללא נזקי ולכ נבח
בהמש) ביישו בכר .כשלב ראשו בבחינת הרעיונות הבסיסיי והטכנולוגיה הנחוצה ליישו שוק חו בכר ענבי
מאכל ,שהוא יעד המחקר הסופי ,נבנה מתק נגרר ליישו יעיל )מבחינה אנרגטית ואגרוטכנית( של אוויר ח .המתק
הותא להדליית גפ יי בהדליה אנכית פשוטה כיוו שהיא נוחה מבחינת המיכו שפותח .החו במתק שפותח סופק
ע"י גופי חימו חשמליי שייצרו אווירה של  150מ"צ בסביבת הגפ בשדה .ניסויי השדה בוצעו בז מוסקט
אלכסנדרוני) ,הידוע כקשה להתעוררות( בכר בחוות נטע .נוסו זמני חשיפה שוני ע"י הסעת המתק לאור) שורות
הניסוי בקצביי שוני .היישו נוסה במועדי שוני והתוצאות הראו כי אכ שוק חו קצר ) 15שניות( הקדי את
ההתעוררות ,העלה באופ מובהק את אחוזי ההתעוררות והעלה באופ מובהק את רמת היבול )עד כדי  (56%ביחס
לביקורת )אור  .(2005עלות האנרגיה הדרושה ליישו השיטה באמצעות גז )כ  1 4לדונ( היא כ  2%בלבד מעלות
יישו החומרי הכימיי המשמשי כיו )כ  1 250לדונ(.
העבודה הנוכחית מבקשת לבדוק את יישו השיטה והטכנולוגיה בכר ענבי מאכל אורגניי .בעוד שבחינת הרעיונות
הבסיסיי ופיתוח הטכנולוגיה נעשו בכר יי מהסיבות שתוארו ,העובדה שכרמי מאכל מודלי בהדליה בצורת Y
מציבה אתגרי הנדסיי בדר) ליישו יעיל וברהיתכנות מסחרית .המכונה המחוללת את שוק החו בנויה )ראה
תמונה מס'  (43ניתנת לתיאור )באופ ציורי( ,כבועת אוויר כמעט סגורה העוברת דר) שורת הגפני ומשרה בה
אווירה של אוויר ח .כדי לא להזדקק לאנרגיה רבה ,מצומצמת בריחה החו מהבועה ע"י דלתות מיוחדות דרכ
עוברות הגפני תו) שה פותחות אות רק במעט ומקטינות למינימו בריחת אוויר ח .בהתאמה ,אחד מהאתגרי
החשובי הוא יצירת מבנה מכונה אשר מצליח לצמצ למינימו את בריחת האוויר הח בתנועה דר) הדליה מצורת
 Yשמחייבת מפתח רחב ומורכב יותר מבחינת הארכיטקטורה של הבועה .אתגר משמעותי נוס נובע מהצור) לבסס
את חימו האוויר על שימוש בגז ולא בחשמל ,להקטנת הסרבול שבגרירת גנרטור ולחסכו בעלויות.
מטרות המחקר
המטרה הכללית של המחקר המוצע הינה פיתוח שיטת שבירת תרדמה לכר אורגני .המטרות הספציפיות של
המחקר ה לכ :
 .1בחינת תגובת של ייחורי חדפרקי של זני הענבי המגודלי תחת ממשק אורגאני לשוק חו
בטמפרטורות גבוהות ומשכי זמ קצרי.
 .2פיתוח מכונה מתאימה ,מבוססת חימו בגז ,ליישו שוק חומני ) (heat shockבכר ענבי מאכל בהדליה
בצורת .Y
 .3בחינת השפעת יישו שוק של חו לגפני אורגניות עלפי המתכונות אשר נמצאו יעילות במעבדה במועדי
שוני של זמירה ובחינת מאפייני התעוררות )מועד ואחידות( ויבול )כמות כוללת ,מספר אשכולות ,גודל
ענבי(.

פרוט עיקרי הניסויי ותוצאות המחקר
בשנת המחקר הראשונה והשנייה נערכו ניסויי בזמורות מנותקות במטרה לכייל את תגובת פקעי הגפ לשוק חו.
בשנות המחקר השנייה והשלישית נערכו ניסויי בשדה בחלקת הכר האורגני שבתחנת יאיר בעזרת מכונת החימו.
כיול תגובת פקעי גפ לשוק חו בייחורי חד פרקיי בעונת  " 2014/15עונת המחקר השנייה
גפני משני הזני נזמרו והזמורות המנותקות ,נושאות פקעי מס'  412מבסיס הזמורה ,חולקו באקראי לקבוצות
טיפול ושימשו להכנת ייחורי נושאי פקע יחיד .כל הזמורות המוכנות הוכנסו למכלי מי ולחדר גידול כדי לשמור
על חיוניות הפקעי ,למש) כמה שעות .שש קבוצות בנות עשרה ייחורי מכל קבוצת טיפול טופלו בכל מועד בז ארלי
סוויט בשישה מועדי זמירה שוני ב  16.11.14ב  23.11.14ב  30.11.14ב  7.12.14ב  21.12.14וב  .29.12.14ובז
מיסטרי בארבע מועדי בלבד ב  16.11.14ב 23.11.14ב  30.11.16וב  29.12.14בשל מיעוט זמורות מתאימות בכר.

על פי ניסיוננו מניסיונות דומי בעבר בזני פרלט וארלי סוויט חשפנו את הייחורי לאוויר ח Dry heat shock
 =DHSבטמפרטורות של  160 ,150 ,140ו  170מ"צ למש)  30 ,20 ,10שניות .יחד ע זאת ,שיטת החימו בניסיו
הנוכחי הייתה חדשה .בעוד שבעבר כוו זר אוויר ח אל הפקעי ,בניסיו הנוכחי נבנה מתק המדמה בועת אוויר
ח ,בכל סידרת ניסיונות הובאה בועת החו לטמפרטורה הנבדקת .הייחורי הושמו בסלסילות והוסעו במעלה
המכשיר למש) זמ החשיפה הרצוי )תמונה .(1
בשנת המחקר הראשונה בוצע הניסוי בעזרת מכונה שבה הייחורי הושמו בסלסילות שהתנדנדו ,לעיתי נתקלו בזיז
והתהפכו ,על סמ) תקלות אילו נבנתה מכונה משוכללת יותר תנועת הסלסילות לתו) המתק הייתה טובה יותר
והשהות בבועת האוויר הח הייתה מדויקת יותר .כ) נבדקה תגובת ייחורי חדפרקי מהזני ארלי סוויט
ומיסטרי לשוק של אוויר ח במתק משופר שנבנה לצור) כ).

תיבת המכשיר שבו בועת
האוויר הח

לוח בקרת טמפרטורה
וזמ

הייחורי מושמי
בסלסלות ומוסעי
במעלה המכשיר

תמונה  : 1מכונה המדמה בועת אוויר ח בעת העבודה על השראת שוק של חו בזמורות חדפירקיות
חייש טמפרטורה שמר על טמפרטורה קבועה למת הטמפרטורה הרצויה .החייש הוצב בקו אחד ע הפקעי כדי
למדוד את הטמפרטורה בנקודת ההצבה של הפקעי .לאחר הטיפול הייחורי הוצבו בכוסיות מי בחדר גידול
בתנאי המרצה של  22מ"צ ו  14שעות תאורה .הייחורי הומרצו למש)  28יו לקביעת אחוזי ההתעוררות והערכת
השפעת הטיפול על קצב ורמת השחרור מתרדמה כפי שתואר על ידי ) (2009) Orתמונה .(2

תמונה  :2הייחורי בחדר ההמרצה ביקורת והמרצה לפני ואחר הלבלוב

עקומת תרדמה – ביקורת
זמורות נזמרו מדי שבוע בכר מז ארלי סוויט )פרקי  (312ומדי שבועיי בז מיסטרי .הזמורות הובאו למעבדה
והוכנו מה ייחורי חד פרקיי שעורבבו וקובצו לקבוצות של  10ייחורי .בכל מועד הוצבו  6קבוצות להמרצה
בחדר גידול בתנאי של  22מ"צ ו  14שעות אור .מעקב אחר התעוררות האוכלוסייה מכל מועד דגימה ,נער) לאחר
 18 14 ,10 ,7ו  21יו )איורי .(14
מעגל התרדמה בז ארלי סוויט
בספרות המקצועית ומניסיו רב שני ע דגימות מכרמי בבקעת הירד ואזור המרכז ,ידוע כי התנהגות נורמלית
של פקעי מתבטאת באחוזי התעוררות גבוהי בתחילת נובמבר ,ירידה באחוזי ההתעוררות בסו נובמבר עד לשיא
תרדמה בדצמבר ועלייה בקצב ואחוזי ההתעוררות בסו דצמבר  תחילת ינואר.
הבדל בהתנהגות הטיפולי מרוב המועדי נמצא רק במדידה לאחר  14יו מטיפול ולכ תידו התנהגות הפקעי
תו) שימוש ממוקד בנתוני מועד זה .על פי הנתוני מהכר בתחנת יאיר שבו נער) הניסוי )יש לציי שמדובר בכר
אורגני מבוגר שאינו במיטבו( נראה לפי הנתוני כי ב  23לנובמבר וב  21לדצמבר הפקעי בתרדמה העמוקה ביותר
וזו תוצאה סבירה .לעומת זאת את העובדה לפיה ב 7לדצמבר וב 30לנובמבר ה ערי יותר מאשר ב 23לנובמבר
וב  21לדצמבר אינה סבירה ,א מניחי שמדובר בפקעי הנמצאי בתהלי) תרדמה רצי וממוש) המושפע בעיקר
מגורמי אנדוגניי ולא בפקעי לא רדומי שמושפעי בכל נקודת זמ מאירועי סביבתיי שיגרמו לשונות
תזזיתית )בהתנהגות כזו לא נוכחנו עד כה במחקרינו באר ( .א נסתייג מהמדידה של ה 21לדצמבר ,למרות
הבעייתיות הכרוכה בהנחה כזו ,לטענתו כי למעט תרדמה קצרה וחולפת בסו נובמבר הפקעי בתהלי) התעוררות
כבר מה 7לדצמבר.
העובדה שרב הדגימות לא נבדלו בכושר התעוררות לאחר  21יו עשויה להצביע על תרדמה מאוד שטחית.
מעגל התרדמה בז מיסטרי
בז מיסטרי נדגמו פחות נקודות זמ א) מה עולה התנהגות נורמלית ,דהיינו עליה בעומק התרדמה ממחצית נובמבר
ועד סופו וירידה בעומק התרדמה לקראת סו דצמבר כצפוי .אי לנו נתוני על ההתנהגות במהל) חודש דצמבר בשל
חוסר דיגו בנקודות זמ .
שנה שנייה 2014/15

איור  :1עקומת התרדמה בז  SBSארלי סוויט חור ) 2014/15עונת ניסוי שנייה(
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איור  :2עקומת תרדמה עונתית  ממוצע פריצה )אחוז התעוררות פקעי( בז SBS
ארלי סוויט ,לאחר  14 ,10ו  21ימי.
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איור  :3עקומת תרדמה בז מיסטרי חור 2014/15
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איור  :4עקומת תרדמה עונתית  ממוצע פריצה בז מסטרי  לאחר  21 ,14 ,10 ,7ו  28ימי
 "WHSתגובת ייחורי חד פריקיי להשראת חו באמבט מי חמי
במקביל לכיול לשוק חו יבש ,טופלו הייחורי בכל מועד בטיפול חו רטוב שהוכחה יעילותו הרבה בתנאי מעבדה.
טיפול זה מהווה ביקורת חיובית לבחינת יכולת של הפקעי להגיב לשוק חו בכל אחד ממועדי הבדיקה .זמורות
חד פירקיות נזמרו מהכר בכל שבוע והושמו באמבט מי חמי ,בטמפרטורה של  50מ"צ למש) שעה ואח"כ הועברו
לחדר המרצה שבו  22מ"צ ו  14שעות אור .מעקב אחר התעוררות האוכלוסייה מכל מועד דגימה נער) לאחר ,10 ,7
 21 14ו  28יו .באיורי  14מוצגת השוואה של דג התעוררות של פקעי ארלי סוויט שנדגמו במועדי שוני
וטופלו באמבט כאמור כדי לבחו א יש השפעה של מועד הדגימה על התגובה ג כא הנתוני לאחר  21יו דומי
ולכ לא אינפורמטיביי לשאלה הנשאלת .בהתייחס לנתוני לאחר  10ו 14ימי נית לראות ירידה יחסית בכושר
ההתעוררות בתגובה לחו בשלושת המועדי ממחצית נובמבר ועד סופו – תקופה שבה הפקעי כנראה יותר
רדומי ונראה שהחל מה 7לדצמבר הפקעי דומי בהתנהגות ופחות רדומי .לאור בעייתיות עקומת התרדמה
הנתוני אינ מושלמי אול יש יסוד סביר להערכה כי הייתה תקופה קצרה של תרדמה בי סו נובמבר לתחילת
דצמבר וברב דצמבר הפקעי כבר אינ רדומי ,בהמש) מוצגות השוואות של טיפול הביקורת ,טיפול האמבט
וטיפולי חו יבש בכל אחת מהטמפרטורות שנבחנו עבור טיפולי חו יבש )איורי  2043בנספח א'(.
אנליזה זהה בז מיסטרי שנעשתה בארבעה מועדי בלבד הראתה מגמות דומות למעט התעוררות מוגבלת ב16
לנובמבר )איור  .(4סיבה אפשרית היא נזק מטיפול החו לפקעי שעדיי לא נרדמו א) יש ספק בכ) לגבי אפשרות
זו משו שבד"כ טיפול זה אינו גור נזק לפקעי בשלב זה של מעגל התרדמה ג א עדיי אינ בתרדמה מוחלטת.
בהמש) מוצגות השוואות של טיפול הביקורת ,טיפול האמבט וטיפולי חו יבש בכל אחת מהטמפרטורות שנבחנו
עבור טיפולי חו יבש )איורי מס'  4451בנספח ב'(.
השפעת מועד דגימה ,טמפרטורה ומש* טיפול יבש על התעוררות ייחורי בז ארלי סוויט
נערכו השוואות של מהל) ההתעוררות בטיפולי בקורת ,טיפול האמבט וטיפולי חו יבש בכל אחת מהטמפרטורות
שנבחנו עבור טיפולי חו יבש )  150,160 ,140ו  170מ"צ( במשכי הזמ השוני ) 20 ,10ו  30שניות( במועדי שוני.
אחוז הפקעי הפורצי באוכלוסיית ייחורי שקבלה טיפול חו נקבע לאחר  21 ,18 ,10 ,7ו 28ימי מטיפול ושימש
להערכת קצב ההתעוררות ומידת ההתעוררות הסופית )איורי  2043בנספח א'( עבור טמפרטורות בטיפול השונות
ובמועדי הזמירה השוני .ככלל ,על פי ממצאי אלו טיפולי החו השוני לא נבדלו מביקורת וכול נפלו מטיפול
חו של שעה במי ב 50מ"צ ,למעט טיפול של  30שניות ב 170מ"צ ב 23לנובמבר וב 29לדצמבר שהראה דמיו
לטיפול החו באמבט .בעבר התקבלו מטיפולי דומי תוצאות הרבה יותר מרשימות בהשוואה לביקורת  ג
בטיפול באמבט וג בטיפולי חו יבש ,אול תו) שימוש בחומר צמחי מבקעת הירד ובשיטת חימו אחרת .ג

בשנה הראשונה של המחקר הנוכחי התקבלו הבדלי מרשימי יותר בי טיפולי החו השוני לביקורת .לא ברור
למה טיפולי החו היו בעלי השפעה כה מוגבלת או ללא השפעה .אפשרות אחת היא כי הטיפול במכונה החדשה היה
אפקטיבי פחות .אפשרות נוספת שנית להעלות היא כי החומר הצמחי היה הרבה פחות רדו ולכ נפגע מטיפול
החו .תוצאות הניסיו בשדה עשויות לתמו) בהנחה זו וידונו בהמש).
השפעת מועד דגימה ,טמפרטורה ומש* טיפול יבש על התעוררות ייחורי בז מיסטרי
אנליזה דומה נערכה תו) שימוש בייחורי מהז מיסטרי )איורי  512ואיורי  4451בנספח ב'( .במועד הזמירה
הראשו ב  16בנובמבר הגיבו הפקעי בצורה דומה בכל הטיפולי ויתכ שהיה כשל טכני כלשהו בטיפולי החו
במועד בחינה זה שנבע מהעובדה שזה היה המועד הראשו שנער) בו הניסיו  .ביתר המועדי כל הטיפולי נפלו
מטיפול החו באמבט אול במספר מקרי שיפרו במידה מוגבלת את ההתעוררות בהשוואה לביקורת 20 :ו30
שניות ב 160מעלות ב 23לנובמבר )איור  10 ,(7ו 20שניות ב 140ב 30לנובמבר )איור  .(9ג הטיפולי באותו מועד
ב 160ו 170מעלות הראו מגמת שיפור אול היא הייתה זניחה ולא מספקת .בסו דצמבר הייתה מגמת נזק יחסית
לביקורת א כי ההבדלי מאוד קטני.
מהל) התעוררות הפקעי במועד הזמירה  23בנובמבר ) 2014איורי  (58ב  30בנובמבר ) 2014איורי :(912
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איור  140 :5מעלות צלזיוס ,מיסטרי 23 ,נובמבר

איור  150 :6מעלות צלזיוס ,מיסטרי 23 ,נובמבר
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30

20

10

פקעים שהתעוררו

ימים מזמירה

פקעים שהתעוררו

ימים מזמירה

ימים מזמירה

ימים מזמירה
ביקורת

אמבט

30

20

10

איור  170 :8מעלות צלזיוס ,מיסטרי 23 ,נובמבר

מהל) התעוררות הפקעי במועד הזמירה  30בנובמבר ) 2014איורי :(912
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איור  150 :10מעלות צלזיוס ,מיסטרי 30 ,נובמבר
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איור  160 :11מעלות צלזיוס ,מיסטרי 30 ,נובמבר
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איור  170 :12מעלות צלזיוס ,מיסטרי 30 ,נובמבר

ניסוי השדה
שבירת תרדמה בכר באמצעות מחולל שוק חו
מתו) הניסיו שנצבר במחקר קוד בו פותחה מכונה מחוללת שוק של חו אשר התאימה במידותיה לכר יי ,
תוכננה ונבנתה מכונה המתאימה לכר ענבי מאכל אורגני בחוות יאיר )תמונה  .(4 ,3ההבדל המהותי מבחינת המכונה
הוא בהדליה .בזמ שגפני כר ליי מודלי בהדליה אנכית ,כרמי לענבי מאכל נשעני על הדליה בצורת  .Yהדליה
כזו מכתיבה מימדי גדולי יותר של המכונה ) 3מ' רוחב  3מ' אור) בקירוב( ,נפח חימו גדול יותר ופתחי כניסה
ויציאה גדולי יותר .פתחי אלה מאפשרי מעבר של הגפני )ועמודי הדליה( אל תו) תא החימו מחד ואמורי
לתפקד כחסמי מיטביי מפני בריחת אוויר ח מתו) התא אל הסביבה.
כבעבר כ) ג במכונה הנוכחית ,פתחי אלה שבשני צדי תא החימו בנויי משלש דלתות זהות מקבילות אשר כל
אחת מה מורכבת ממשטחי נירוסטה קפיצית אשר חתוכה לפסי מקבילי וצמודי המאפשרי פתיחה חלקית
של הדלת בעת שענ גפ עובר דרכו פנימה אל תא החימו או החוצה ממנו .כפילות הדלתות מקטינה את בריחת
האוויר הח ע"י כ) שבכל אחת מהדלתות המקבילות ,הפתחי המקומיי אינ מול אלה שבדלת מקבילה וזרימת
אוויר החוצה מצטמצמת.

פתחי שלושת הדלתות שבתא החימו

תמונה  :3פתיחה חלקית של דלתות המכונה בעת המעבר לאור) שורת הגפ .

תמונה  : 4צילו צד של המכונה .נית לזהות את שני בלוני הגז הצדיי ומערכת הבקרה.
ארכו של תא החימו כ  2.35מ' ומהירות הנסיעה שלו כ  16ס"מ בשנייה ,מותאמת לזמ חשיפת כל גפ ב כ15
שניות .מניסיוננו בעבר חשיפת גפני לטמפרטורה של כ  150מעלות במש) זמ זה ,גורמת להתעוררות וא אינה
רגישה לשינויי קלי )בטמפרטורה או בזמ ( .בתו) תא החימו הותקנו חיישני אשר ניטרו את הטמפרטורה בכמה
גבהי וחוברו לאוגר נתוני אשר שמר אות לאור) כל הניסוי )איור  .(13בדופ המכונה הותקנו שני חיישני
טמפרטורה כדי שנית יהיה לראות בקלות ולבקר בעזרת את הניסויי.
על דפנות המכונה הותקנו  4בלוני גז אשר מספקי את הגז לארבעה מבערי שהותקנו בתו) התא ,בחלקו התחתו ,
בער) בגובה הגפני.
שני מנועי חשמליי למתח ישר ) 24וולט( מניעי את גלגלי המכונה הקדמיי באמצעות גיר חלזוני ותמסורת
שרשרת לקבלת מהירות התקדמות רצויה.
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איור  :13פרופיל הטמפרטורה בהתבסס על מדידת חיישני בתו) תא החימו במהל) טיפול החו .נית לראות את
עליית הטמפרטורה בעת חימו התא ,התייצבותה בעת המעבר לאור) שורת הכר )ע עליות וירידות( בהתא
לשיעור פתיחת הדלתות שאילצו הגפני ,וירידת הטמפרטורה ע היציאה מהשורה וכיבוי המבערי.
תיאור ניסוי השדה
ניסוי השדה נער) בשתי עונות עוקבות  ,2014/15וב  ,2015/16בשני מועדי בכל עונה .בעונה  :2014/15במועד
הראשו נזמרו השורות המיועדות ב  21.12.14ובמועד השני ב  .4.1.15ניסויי השדה בשני המועדי נערכו יומיי
לאחר הזמירה ,ב  23.12.14וב  6.1.15בשני הזני ,בהתא .בעקבות שיחות ע מדריכי גידול בערבה עלתה
האפשרות כי מאחר שבערבה הטמפרטורות בחלו הזמ האמור נמוכות משמעותית מהבקעה )בעיקר בלילות( ,הרי
שבפקעי המתעוררי בעקבות טיפולי שבירת תרדמה שניתני עד  20לדצמבר נדחית הצמיחה של השריג
הפרימורדיאלי מהפקע ולכ אי יתרו לשבירת התרדמה היזומה ,בניגוד להתנהגות הפקעי בכר פתוח בבקעת
הירד ובחממות בערבה .על פי קו מחשבה זה הוחלט לדחות את הטיפול וליישמו בתקופה שבה טיפול התעוררות
ילווה בטמפרטורות נוחות יותר לצמיחה בסביבות מחצית פברואר .לפיכ) נדחתה הזמירה בעונה  2015/16שבה חוו
הגפני חור קר במיוחד .הגפני נזמרו ב 10.1.16וב  27.1.16ומעבר המכונה בהתא ב  12.1.16וב  .28.1.16נבחנו
שלושה טיפולי :מעבר חד כיווני על השורה בטמפרטורה נמוכה ,מעבר חד כיווני על השורה בטמפרטורה נמוכה
מהל) שני בטמפרטורה גבוהה וטיפול שלישי והלו) חזור בטמפרטורה גבוהה )איור .( 14
המכונה עברה על גבי השיחי כאשר מש) המעבר על גבי השורה מתחילתה עד סופה היה בי  2ל  4דקות .טיפול
מהל) טמפרטורה גבוהה בתחילת השורה ,בטמפרטורה של כ  200מעלות צלסיוס ובסופה הטמפרטורה עמדה על
כ  150מעלות צלסיוס )איור  .(4ובמהל) טמפרטורה נמוכה התחיל ב  170מעלות צלסיוס .טמפרטורה זו נבחרה על
בסיס ניסיו קוד ונוסה רק בז .SBS
בשנת המחקר השנייה במועד הראשו המעבר ע"ג שורת הגפני היה רצי ללא כל תקלה ,א) במועד השני היו
מכשולי שעיכבו מעבר רצי של המכונה והיא נתקעה כשהיא רכובה למש) פרק זמ ארו) על מספר גפני בשתי
שורות בכר 15) .במיסטרי ו  9בארלי סוויט( הגפני הללו הוסרו מהניסוי .בשנת המחקר השלישית והאחרונה
המעבר היה רצי ,טוב יותר ולא היו עיכובי.
מאחר והכר האורגני יועד לעקירה בתו הניסוי ,הוחלט להוסי בשורת הביקורת טיפול נוס ,ריסוס ב ציאנאמיד
חומצי )אלזוד/דורמקס בריכוז  500גר' בליטר ,משווק ע"י אג ( למספר גפני בכל ז  ,טיפול הדומה לנעשה בחלקות
המסחריות הלא אורגניות .בטיפול זה מצפי להתעוררות מהירה ואחידה שיכולה לתת השוואה טובה לטיפול החו
ע"י המכונה.
במועד הראשו מיד לאחר הפעלת טיפולי החו ) (HSנספרו כלל העיניי וע תחילת הלבלוב כל  34ימי נספרו
העיניי המלבלבות לקבלת עקומת התעוררות )איורי  .(1617לאחר החנטה ולפני הבציר ,נספרו אשכולות לפי

גודל גדול ) ,(Lבינוני ) (Mוקט )) (Sתמונה  (5בכל אחד מהטיפולי על מנת לאמוד את פוריות החלקה .בבציר,
היבול מוי לפי הנהוג בחלקה המסחרית לפי האיכות :בררה ,שוק ואיכות יצוא )תמונה  .(6לא נער) טיפול באשכול
ולא התבצע דילול אשכולות כמקובל בחלקה המסחרית בכדי לקבל את מירב היבול האפשרי.
SBS
מס' שורה 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

מיסטרי
13

14

15

אלזודף

אלזודף

אלזודף

אלזודף

אלזודף

אלזדוף

אלזודף

אלזודף

אלזודף

אלזודף

ביקורת
501

הלוך
חום נמוך
502

ביקורת

הלוך חזור הלוך
חום גבוה חום גבוה
505
504

503
מועד ראשון
זמירה  - 10.01.16מכונה 12.01.16

ביקורת

הלוך
חום גבוה
509

הלוך חזור הלוך
חום גבוה חום נמוך
508
507
506
מועד שני
זמירה  - 27.01.16מכונה 28.01.16

הלוך חזור ביקורת
הלוך חזור הלוך
הלוך
ביקורת
חום גבוה חום גבוה חום גבוה חום גבוה
515
514
513
512
511
510
מועד שני
מועד ראשון
זמירה  - 10.01.16מכונה  12.01.16זמירה  - 27.01.16מכונה 28.01.16

איור  : 14מבנה הניסוי ,מפת שדה והטיפולי

תוצאות ניסויי השדה
עונה 2014/15
בניסיו האמור היה צור) לנטר התעוררות פקעי מדי שבוע מתחילת הפריצה ועד לסיומה .תקלת הבנה הביאה
לכשל בביצוע משימה מרכזית זו משו שבוצעה ספירה בשני תאריכי בלבד שבה הביקורת לא עברה 2030%
התעוררות וג הטיפולי לא עלו על אחוזי אלו .לאחר מכ הופסקה הספירה ולכ אי נתוני .ככלל ,במראה עיניי
הטיפול לא הקדי את ההתעוררות .תוצאה זו עשויה לנבוע מהעדר השפעה או מעיכוב/נזק .נוכח העובדה שהתרדמה
הייתה מאוד שטחית יש סבירות לחשש מנזק.
העדות היחידה שמציעה כי הטיפול גר לנזק היא היבול הנמו) באופ בולט שנבצר בגפני שנחשפו לטיפול חו
במועד הטיפול השני בארבעה מועדי בציר שוני .העובדה שבמועד הבציר החמישי הדביקה רמת היבול של הטיפול
את הרמה בביקורת מעידה שהטיפול עיכב פריצת פקעי ולא מנע אותה כליל .במועד הטיפול הראשו התקבל יבול
נמו) מאוד ג בביקורת וג בטיפול 70 ,ק"ג לחלקה כ  40ק"ג לחלקה בהתאמה )איור  .(15האפשרות לקבלת יבול
נמו) מאוד בבציר מוקד ידועה ופורסמה בעבר .היא עשויה להיות בי היתר תולדה של שיבוש בהתמיינות או נשירה
מוקדמת מאוד של אשכולות מיד לאחר פריצה ,במועד הטיפול הראשו )תופעה מוכרת באזורי גידול קרי בעול(.
כתמיכה ,ג בקורת טבעית לא פורצת בד"כ לפני תחילת מר )כפי שנוכחנו ג השנה( למרות שברור שהגפני סיימו
שלב של תרדמת אמת בתחילת ינואר לכל היותר .עובדה זו מחזקת את ההנחה בדבר תקופה ארוכה של
פאראדורמנסי עקב טמפרטורות נמוכות עד אמצע פברואר .להבנתנו ,בתנאי בה שציאנאמיד חומצי אינו מוביל
לפריצת פקעי אי טיפול שיוביל לפריצת פקעי בשטח פתוח )איור .(15
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איור  : 15היבול המצטבר בטיפולי השוני בז ארלי סוויט בעונת הניסוי השנייה
עונה 2015/16
ג במועד הבחינה הראשו וג במועד השני שציאנאמיד חומצי הביא להקדמת התעוררות במועד שאפשר צמיחת
שריגי ואילו טיפולי החו התנהגו בדומה לגפני לא מטופלות ולא הביאו להקדמת התעוררות) .איור  .(1617בשני
המועדי נראה כי גפני מהז ארלי סוויט הייתה מאוד מוגבלת ואילו גפני מהז מיסטרי היו בעלות תרדמה עמוקה
יותר שהתבטאה בהתעוררות מושהית ובהקדמה קלה של התעוררות בתגובה לחלק מטיפולי החו.
מיו אשכולות לפי גודל לאחר ההתעוררות ,אשכולות איכותיי בגודל בינוני וגדול )תמונה  (5הציג יתרו לא מובהק
לטיפולי חו חד כיווניי בז ארלי סוויט ,ולנזק מובהק בתגובה שציאנאמיד חומצי .בשני הזני טיפול חו הלו)
חזור פגעו באיכות )איור  .(18איכות היבול שנבדקה בכל הטיפולי הייתה גבוהה רק בטיפול אחד מהל) חו גבוה
בז ארלי סוויט )איור .(19
התפלגות האיכות בטיפולי הייתה דומה למעט איכות חריגה של פרי מטיפול חו גבוה בארלי סוויט.
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איור  :16התעוררות פקעי לאחר טיפולי השדה מועד ראשו  12.1.2016בשני הזני בטיפולי השוני
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איור  :17התעוררות פקעי לאחר ניסויי השדה מועד שני  28.1.2016בשני הזני בטיפולי השוני
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תמונה  :5סיווג של האשכולות ע"פ גודל .אשכול גדול  ,Lאשכול בינוני  Mואשכול קט .S
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איור  :18חלקי האשכולות האיכותיי )גדולי ובינוניי( מכלל הפקעי שהתעוררו בעונה השלישית במועד השני.
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איור  :19היבול המתקבל בכל טיפול ואיכותו :בררה ,שוק ואיכות יצוא – בעונה השלישית בשני המועדי ביחד.
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איכות יצוא

תמונה  :6סיווג אשכולות על פי האיכות :בררה ,שוק ואיכות יצוא.

סיכו
גידול ענבי המאכל בערבה התיכונה ,בשטח פתוח ובחממות ,הינו ענ ותיק ורווחי תודות ליכולת ההבכרה בהשוואה
לשאר אזורי האר  .לש ההתעוררות המוקדמת חקלאי משתמשי בשוברי תרדמה כימיי כגו ציאנאמיד חומצי.
)אלזוד( לאור ההשפעות השליליות של ציאנאמיד על חיות פקעי שאינ בתרדמה עמוקה ולאור המגמה לצמצ
שימוש בכימיקלי בחקלאות ,המחקר בח אפשרות לשבירת תרדמה באמצעיי פיזיקליי בכר אורגני בתנאי
הערבה .פתרו מ הסוג המוזכר עשוי להעניק יתרו מהיבטי של איכות הסביבה ובריאות הציבור ה בכר
קונבנציונלי וה בכר האורגני.
ההישג הטכנולוגי המרשי של פיתוח מתק נייד ליישו שוק חו במעבר דר) שורות מודלות בכר לווה במחסו
פיזיולוגי שלא אפשר השראה של גירוי חו שישווה ביכולתו לגירוי המושג בשימוש באלזוד בתנאי כר פתוח
בערבה .למרות התרדמה המוגבלת של פקעי ארלי סוויט לא נמצאה השפעה מזיקה של טיפולי החו למעט השפעתו
המזיקה של הטיפול הכפול )הלו) ושוב( על מספר התפרחות .העובדה שציאנאמיד חומצי אפשר המרצת התעוררות
והעלאת רמתה מעיד על כי הפיזיולוגיה של הפקע ותנאי הסביבה מאפשרי הקדמת התעוררות ,בתנאי שאופי הגירוי
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