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  תצפית: תמיסות שונות במולה מולה

  

  

הוכנסו לתמיסות שונות  7/3/99 � גבעולי� של מולה מולה (פטילוטוס) נקטפו בתחנת "יאיר" ב

  צלסיוס (בתמיסת הטענה). 02שעות בטמפ' של  20שעות בסככה, לאחר מכ! שהו בקרור  4למש� 

(מדמה הובלה). לאחר  09 שעות לחדר בטמפ' של 24בגמר הקרור נארזו הגבעולי� והוכנסו למש� 

  מכ! הוצאו מהאריזה והוכנסו לאגרטלי� ע� מי� בחדר תצפית לבחינת חיי המד(. 

   תמיסות הטענה 

1. VITAX  423 – 1%   

2. G.O.T  4 – 0.2%   

3. G.O.T  5 – 0.15%   

  מי� .4

  המדדים שנבדקו  

  איכות הגבעולי�.  .א

  איכות הפרחי�.  .ב

  תוצאות

וב יותר משאר הטיפולי� ה! באיכות הפרח וה! במצב גבעולי הפריחה שהוטענו במי� בלבד נראו ט

  הגבעולי�.
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תצפית: בחינת חיי מדף ללימוניום מג'נטה 

  בשתי תמיסות שונות

  

  

  גבעולי פריחה של לימוניו� מג'נטה מתחנת "יאיר" נקטפו והורוו בשתי תמיסות: 

1. VITAX  סוכר. 10%+  1%לימוניו�  

2. G.O.T  5  0.2%  +S.T.S  0.4%  +10% ר.סוכ  

 16צלסיוס למש�  02שעות בסככה, לאחר מכ! הוכנסו הפרחי� לקרור של  4מש� ההרוויה היה 

  שעות. לאחר הקרור הועברו הפרחי� לחדר תצפית לבדיקת המש� חיי המד(.

  תוצאות

פרח המג'נטה הורוד מת מהר מאוד ה! בשטח וה! באגרטל, אול� עלה החפה נשאר של� ופתוח 

עדעד סינאטו�. במהל� חיי האגרטל לא היתה פתיחה של פרחי� לאור� זמ! רב כמו בפרחי 

סגורי�, מכאו שרצוי בשלב זה לקטו( את גבעולי המג'נטה כאשר יש פתיחה טובה שנחשבת 

  לפתיחה סופית עד שתמצא תמיסה מתאימה לפתרו! הבעיה.
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  הניסוי: תמיסות הטענה שונות במליון סטאר

  

  

. הפרחי� 9/2/99נקטפו במשק טבל! בחצבה בתארי�  גבעולי פריחה של גיפסנית מליו! סטאר

שעות לאחר מכ!  24הוטענו בתמיסות הטענה שונות ועברו מסלול של פתיחה בחדר חימו� במש� 

שעות נוספות  24שעות ולבסו( סימולציה למשלוח באריזה למש�  24צלסיוס למש�  04�2קרור של 

 –דר תצפית ובמהל� הימי� הבאי� נבחנו הוכנסו הפרחי� לח 12/2/99 �צלסיוס. ב 09בטמפ' של 

  א. קצב סגירת הפרחי�. ב. קצב פתיחת פרחי� חדשי�. ג. איכות התפרחת.

  הטיפולים: תמיסות ההטענה

1. VITAX   (!ממשק טבל) סוכר. 7%+  0.5%גיפסנית  

2. G.O.T 3  0.2%  +7%  + 0.1%סוכר S.T.S   

3. VITAX  (מתחנת הנסיונות) סוכר 7%+  0.5%גיפסנית  

   S.T.S 0.1%סוכר +  7%+  0.1% 1משפר  .4

  חזרות בחדר התצפית. 3 � הטיפולי� נבדקו ב �

  תוצאות

היתה  S.T.S 0.1%סוכר +  G.O.T 3  +7%מתוצאות המעקב בחדר התצפית נראה כי תמיסת 

התמיסה הטובה ביותר בתצפית זו. תמיסה זו שמרה על איכות פרחי� טובה יותר ונתנה תוספת 

  ל בהשוואה לתמיסות האחרות.ימי� לחיי האגרט 2�3של 
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ניסוי: בחינת חיי מדף של גפסנית מליון 

סטאר בתמיסות הטענה שונות ובדיקת 

המוסף לאיכות ופתיחת  S.T.Sהשפעת ריכוז 

  הפרחים

  

  

את ריכוז  G.O.Tבניסוי זה ביקשנו לבדוק בשנית השפעת התמיסות על מש� חיי המד(, ובתמיסת 

S.T.S  .הדרוש לתמיסה  

  , הוטענו בתמיסות (טיפולי�) כדלהל!:4/1/99 � יחה של גפסנית מליו! סטאר נקטפו בגבעולי פר

צלסיוס. לאחר הפתיחה הועברו (אחרי צינו!  028שעות בחדר פתיחה בטמפ' של  36הפרחי� שהו 

 09 �שעות. בסיו� הקרור נארזו הפרחי� והוכנסו ל 20צלסיוס למש�  04�2בחו1) לקרור של 

וספות. בגמר שלב המשלוח הוצאו הפרחי� מהקרטו! והוכנסו לאגרטלי� ע� שעות נ 24 �צלסיוס ל

  מי� לתצפית במהל� הימי� הקרובי�. בחדר התצפית עקבנו אחר: א. קצב סגירת הפרחי�.  

  ב. קצב פתיחת הפרחי�.  ג. איכות התפרחת והגבעולי�. 

  .VITAXבניסוי זה בדקנו ג� פרחי גיפסנית פרפקטה בתמיסת 

  הטיפולים:

1. VITAX   סוכר. 10%+  0.5%גיפסנית  

2. VITAX   לפרח פרפקטה. –סוכר  10%+  0.5%גיפסנית  

  .S.T.S  0.1%סוכר +  10%+  0.1%  1משפר  .3

4. G.O.T  3  0.2%  +10%  + 0.05%סוכר  S.T.S.  

5. G.O.T  3  0.2%  +10%  + 0.1%סוכר   S.T.S.  

6. G.O.T  3  0.2%  +10%  + 0.15%סוכר  S.T.S.  

  חזרות. 3 � ב הטיפולי� נבדקו �

  תוצאות

  0.15% � ו  S.T.S  0.1%סוכר ובתוספת של  G.O.T  3  +10%הטיפולי� הטובי� היו ע� תמיסת  

S.T.Sימי� נוספות בהשוואה  2 �. בתמיסות אלו הפרחי� נפתחו טוב יותר והחזיקו באגרטל כ

ביותר לתמיסות האחרות. ניסוי זה מחזק את תוצאות הניסוי הקוד� באשר לתמיסה הטובה 

  לגיפסנית.
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תצפית: בחינת חיי אגרטל של חמנית עמית 

  בשני מצבי פתיחה בקרור וללא קרור

  

  

בתצפית זו בקשנו ללמוד את השפעת שלב הפתיחה וקרור לפני משלוח על איכות הפרחי� ומש� 

  חיי האגרטל של חמנית מהז! עמית (ז! מלא).

  פתוח.  50%. 2. סגור.  1 – בשני שלבי פתיחה 27/10/98פרחי חמנית נקטפו בתארי� 

שעות והוכנסה ע� התמיסה  3.5במש�  VITAX 6 �כל קבוצה חולקה  לשתיי�, האחת הוטענה ב

שעות. לאחר מכ! נארזו  24במש�  VITAX 6 �שעות נוספות והשניה הוטענה ב 20 �לקרור ל

הפרחי� צלסיוס מדמה משלוח. בסיו� השלב הזה הוכנסו  09שעות בחדר של  24הפרחי� ושהו 

  לאגרטלי� ע� מי� בחדר תצפית. ובימי� שלאחר מכ! נבדקו מצב פתיחת הפרחי� ואיכות�.

  תוצאות

החמניות שנקטפו סגורות ועברו קרור בשלב  ההטענה היו באיכות טובה יותר והחזיקו מש� זמ! 

  ארו� יותר. אול� חשוב לציי! כי פרחי� שנקטפו סגורי� לא הגיעו לשלב פתיחה מלא אלא 

פתיחה הגיעו לפתיחה מלאה  50% �פתיחה וכ� סיימו את חייה�. פרחי� שנקטפו ב 50% � לכ

  ימי אגרטל ושהו בו עוד כשלושה ימי� נוספי�. 5בתו� 
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הניסוי: השפעת משך ההטענה ותוספות 

  סוכר על חיי מדף של טרכליום לייק פאול

  

  

  המטרה: הארכת חיי האגרטל לטרכליום לייק פאול

  מהלך הניסוי

נקטפו גבעולי פריחה של לייק פאול מתחנת "יאיר" הפרחי� הוכנסו לתמיסות שונות   20/12/98 �ב

  שעות נארזו הפרחי� ושהו בטמפ' של 24. בסיו� ההטענה וקרור של 1להל! הטיפולי� בטבלה 

  שעות נוספות. 24צלסיוס במש�  09 

  הטיפולים

מש� ההטענה בסככה   התמיסה

  (בשעות)

מש� קרור 

  (בשעות)

VITAX 6  +2% 24  5  סוכר  

VITAX 6  +2% 24  24  סוכר  

VITAX 6  5  24  

VITAX 6   24  24  

  24  5  מי�

  24  24  מי�

  חזרות. 4 � הטיפולי� נבדקו ב •

  תוצאות

  איכות הפרחי� הטובה ביותר היתה של הטיפולי�:

  שעות הטענה בסככה ולקרור. VITAX 6  � 5  .א

  שעות הטענה לפני קרור. 24מי�   .ב

שעות  24מש�  VITAX 6 � ימי�. נציי! כי הטענת פרחי� ב 7 �טיפולי� אלו היו כ מש� חיי המד( של

  בסככה לפני קרור גרמה לצריבות בקצות העלי� במהל� חיי המד(.
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ניסוי: השפעת אריזה על החמות פרחים של 

  טרכליום לבן

  

  

פרחי� של טרכליו� לב! הופכי� חומי� בשדה ובחיי המד(. בניסוי זה בקשנו המטרה: 

בדוק הא� ההחמות נגרמות מפטריות המתיישבות בפרחי� ומתפתחות בתנאי לחות נוחי� ל

  הקיימי� בתו� האריזה במהל� המשלוח.

  מהלך הניסוי

שעות  5במש�  VITAX 6 �הוטענו ב 23/2/99 �גבעולי פריחה של טרכליו� לייק פאול לב! נקטפו ב

  שעות. 48הסימולציה למשלוח היה שעות. מש�  17צלסיוס למש�  02בסככה והועברו לקרור של 

  הטיפולים:

  ללא ריסוס. –אריזה יבשה  .1

  ללא ריסוס. –אריזה רגילה  .2

  אריזה יבשה + ריסוס רוברל. .3

  אריזה רגילה + ריסוס רוברל. .4

  אריזה יבשה = אוורור הפרחי� לפני הקרור ואריזה ללא צלופ! והוספת ניירות מבודדי�. �

  תוצאות

פתחות הפרחי� החומי�. לא נמצאו הבדלי� ברורי� בי! במהל� חיי האגרטל עקבנו אחר הת

הטיפולי� השוני� למרות שבבדיקת הפרחי� במעבדה כבר היו נבגי� של פטריות בזמ! הקטי(. 

חשוב לציי! כי ההחמות נגרמת על פרחי� סגורי� ופתוחי� כאחד. תוצאות אלו משאירות אותנו 

  ע� שאלה לא פתורה, הסיבה להחמות פרחי לייק פאול.
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הניסוי: השפעת משכי הטענה לפני קרור על 

  חיי מדף של 

  טרכליום בלו שיין

  

  

 VITAX 6קטפנו גבעולי פריחה של טרכליו� בלו שיי!. הפרחי� הוכנסו לתמיסת  27/1/99 �ב

שעות לפני קרור (הפרחי� קוררו ע� התמיסה) וטיפול נוס( במי�  24 �ו 12, 5לפרקי זמ! שוני� 

 09שעות בטמפ' של  48שעות. סימולציה למשלוח היתה  24צלסיוס היה  03בלבד. מש� הקרור של 

קריזל כל ימי התצפית,  �שעות קיבלה המש� הטענה ב 5צלסיוס. חזרה אחת מטיפול הטענה של 

  כל שאר הטיפולי� קבלו מי� בלבד.

  בתצפית בדקנו את קצב סגירת הפרחי�, קצב פתיחת הפרחי� ואיכות גבעול כללית.

  תוצאות

קריזל במהל� חיי המד( היתה הטובה ביותר במופע הפרחי�, בהמש�  � רה שקיבלה הרוויה בהחז

פתיחת הפרחי� ובמש� חיי המד(. ג� בתצפית זו נצפו צריבות בקצות העלי� כאשר הפרחי� 

  בסככה לפני הכנסה לקרור. VITAX 6 �שעות ב 5 �הוטענו מעבר ל

אלא בבית הקונה. טיפול בתמיסה זו מוסי(  קריזל הינו טיפול שלא בשליטת המגדל �הטיפול ב

  לפרח לעיתי� שבועיי� בחיי המד(.

שעות ולאחר מכ! הכנסה לקרור,  5משני הניסויי� במשכי הטענה נראה כי הטענה בכלור במש� 

  הינו הטיפול הטוב שנצפה עד כה.

    


