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הפקת אבקה
מירב פרחיה נפתחים יפה  \יש לאסוף את התפרחות בתזמון כך שכל -איסוף תפרחות •

בשל , יש לזכור שהתנאים בתפרחת סגורה הם מיטביים לקלקול. ואינם נושרים סמוך לפתיחתם
יש לתזמן את  , היות והמתחלים נבקעים בשלבים שונים, לכן. גבוהה' שמירה על לחות וטמפ

.  האיסוף וקשירת התפרחת לפי מצבה ולא לתת לתפרחת להשאר זמן רב אחרי פתיחתה על העץ
יש תפרחות שהמתחל נבקע מאוחר וניתן לקטוף את התפרחת סגורה ובשלה ופרחיה יפתחו מיד  

)שעות 2-3משך הזמן לאיסוף התפרחת מזיהוייה כראויה לקטיף כולל הובלה . (עם פתיחתה

תולים את אשכול  , מורידים את המתחלים וחושפים את הפרחים –הפקה פסיבית •
בשלב שיחרור האבקנים  . מעלות 30-35' לחות וטמפ 30%עד , התפרחת בחדר הפקה חם ויבש

.ימים 1-3משך הייבוש . 60%-50%אחוז המים באבקה הוא 

-ניקוי וייבוש בציקלון במשך דקות, ניעור או הפקה בתוף מסתובב - הפקה אקטיבית•
.עשרות דקות

ימים עד לרמת לחות של פחות  1-2את האבקה שהופקה מיבשים במשך  - ייבוש פסיבי•
.מים 10%מ 

.5%הלחות מגיעה בתנאים אלה ל , מאחסנים בקירור עם חומר היגרוסקופי – אחסון•

ככל שהאבקה תיובש מהר יותר משלב שחרור האבקה מהתפרחות כך תשמר  •
אליה  ' ומדרדרת ככל שאחוז המים והטמפ 90%-80%חיונותה שמתחילה ב 

. היא חשופה גבוהים יותר



חיוניות האבקה
ינבטו  , רק כשגרגרי אבקת התמר יגיעו לצלקת -יצירת פירות תמר תקינים •

.איתוויצמיחו נחשון שדרכו יועבר המטען הגנטי של עץ הזכר אל תא הביצית הנקבי ויתלכד 

גרגרי האבקה המיקרוסקופיים   -חיוניות גרגרי האבקה בתנאי שדה •
. גבוהה מפחיתים את חיוניות הגרגר' לחות וטמפ. מאבדים את חיוניותם במהירות בתנאי שדה

כשהגרגר במגע עם הסביבה . ככל שהגרגר יבש יותר כך ישמור על חיוניותו זמן ארוך יותר
.  סופח מים והופך לכדורי, הלחה של הצלקת הוא חוזר לפעילות

הבדיקות מלמדות  . היא בדיקה לזמן שלוקח לאבקה לנבוט בדיקת חיוניות האבקה•
בדיקות איכות האבקה בניסויי חנטה  (אך לא על היכולת להפרות , על כושרה של האבקה לנבוט

כ יש התאמה בין כושר  "בד). אמינות אך דורשות זמן ולא רלוונטיות לאותה עונה בה הן נבדקות
.נביטה ליכולת הפריה

.  בדיקה בה בודקים מה אחוז המסוגלים לנבוט -בדיקת חיות אבקה•



חלקי התפרחות  
Munier 1973



גורמים המשפיעים על ההפריה

.מעלות צלסיוס 35 -27 –שיעור הנביטה אופטימלי •

Cº15מתחת ל ' גרגירי האבקה אינם נובטים בטמפ -סף נביטה •

כאשר סכום הטמפרטורות המצטברות  - העדפה לאיבוק לקראת הצהרים•
יותר גרגירים נובטים כשהטמפרטורות במגמת ירידה מאשר כשהן , מתחילת ההנבטה שווה

.במגמת עלייה

סביבת הצלקת  . 7גבוה מ  pHאבקת תמרים לא נובטת בערכי •
.מותאמת

שעות מהאבקה מצריך איבוק חוזר 4תוך  גשם כבד•



הסביבה ' התפלגות קצב הנביטה בהשפעת טמפ
"התמר צבי ברנשטיין"מתוך 



השפעה מכוונת על ההפריה
השפעה על שיעור החנטה באמצעות שינוי בריכוז האבקה  •

אך  , 5%בהאבקה ידנית אפשר לצפות להקטנת שיעור החנטה רק בריכוזי אבקה הנמוכים מ  -
.כפתרון לבקרה על שיעור חנטה ניתן להשתמש באבקות מוחלשות

חיות . כלומר קצב נביטת הנחשון הואט. אבקה שחיוניותה הוחלשה –אבקה מותשת •
.האבקה לא משתנה אלא במצבים קיצוניים של קלקול

י העלאה של  "ניתן להתיש אבקה כדי לקבל חנטה נמוכה יותר ע -התשת האבקה •
ככל שזמן ההתשה במים עולה כך איכות האבקה  . מים 40%-35%הוספה של  -הלחות באבקה

לאחר מכן ייבוש מהיר   Cº28של ' המקובל הוא להשאיר את האבקה הלחה ליממה בטמפ. יורדת
של האבקה להפסקת קלקולה ואז ניתן לבחון את חיוניות האבקה לבדיקה האם הגיעה לחיוניות  

.  'האבקה באבקה המותשת עדין תושפע מטמפ. המבוקשת

יום לפני כך שתתקבל  5%ניתן להכין תרחיף אבקה בריכוז  -ריסוס אבקה מותשת •
הול ללא צורך  'בניסויים שנעשו נתקבלה חנטה מתאימה למג. אבקה מותשת ולרסס את התרחיף

).  אורי לנדאו(בדילול נוסף 

חסר  (בשימוש באבקות מותשות יכולה להיות עליה בשיעור הפרי הפרתנוקרפי  - זהירות•
).זרע





רגישות המערכת הנקבית

יכולים להיות תנאים אקלימיים שיפגעו בהתמיינות  •
התמיינות המערכת הנקבית בישראל מתרחשת בחודשים  . המערכת הנקבית

הוביל לתחילת  , השילוב היה סתיו שהקדים. 1997תרחיש שקרה ב. נובמבר-אוקטובר
כנראה שהתמיינות חלקי הפרח  . חורף חם במיוחד עם גל קור בפברואר, התמיינות התפרחות

.י גל הקור"הנקביים הפנימיים נפגעה ע

הול מאבדים את חיוניותם בקצב  'פרחי דקל נור ומג•
.איטי

צלקות יכולות להיפגע מרוחות שרביות וסערות חול •
ואבק



מספר ימים מרבי מומלץ מפתיחת  
התפרחת להאבקה

מרווח מומלץ זן

1-2 חייאני

2 אמרי, חדראווי, דיירי

4 זהידי,   ברהי, חלאווי

7 נור-דקל

10-14 הול'מג



הול לאחר הפריה'אשכול מג



נקודות לגבי אבקת תמרים
בגרם אבקה יש מיליארד גרגרי אבקה•

קצב התקדמות נחשון ( כיומיים לאחר האבקההפריה מתרחשת •
  Cº27-Cº17(מ בשעה "מאיות המ 4-8', בטמפתלויה 

)מ "מ 3-4והוא צריך לעבור מרחק של ) בהתאמה

  נמוכהחיוניות של אבקה שנלקחה מתפרחות זכריות מוקדמות •
מחיוניות שאר התפרחות

מגרגרי האבקה נובטים   70%אבקה נחשבת לטובה כאשר •
)פסול לשימוש Cº27  )30%לאחר שעתיים בטמפרטורה של 

גרגרי האבקה על הצלקת' הסיכוי לחנטה גדל ככל שגדל מס•

לא ברור האם יש משמעות להבדלים הגנטיים בזכרים מבחינת  •
השפעה על מאפייני הפרי



כללי האבקת תפרחות
פחם פעיל וחומר נגד עש  +טלק+תערובת של   אבקה •

התמר הקטן
ימים   7האבקה כל   4%-10%    -הול ’מג•
ימים   3האבקה כל   30%-50%  -דקל נור •
ימים 2האבקה כל  30%-50%   -ברהי •
גרם אלסיסטין או   50ג תערובת יש להוסיף ”ק 1לכל •

.  BTגרם  200לחילופין הוספת 
מוליט או אלסיסטין  , קורגן, ניתן לבצע ריסוסים בטרייסר•

.עם תחילת האבקה לפי ניטור
כנגד אספרגילוס –נולי •



הול'כללי אצבע להפריה במג

Cº18של מעל ל ' טמפ•

משעות הבוקר המאוחרות או הצהרים המוקדמות•

כ חנטה טובה"אבקה בתערובת תיתן בד 5%מעל •

סבב של פעם בשבוע•

במידה ויש אירועים אקלימיים כגון גשם חזק או תנאי  •
.שרב ורוחות רצוי לצמצם את המרווח בין הסבבים

טיפולי הגנת הצומח בזמן ההפריה  •



חנטה  

דילול פרי יעשה במועד  
המוקדם ביותר לאחר 

חנטה ברורה לאורך הסנסן


