
 

 

 מניעת הסתדקות פירות רימון

 פ ערבה דרומית "מו -אפי טריפלר ואמנון גרינברג, חמוטל בורוכוב, מוטי הררי

 מבוא

תופעה פיזיולוגית מוכרת , ירוקי העד נטייה לסידוק רימון בתצפיות ראשוניות אובחן כי לזני

נמצא כי ת יטבתה בשטחי חוושנערכו מספר ת ובתצפי.   ונפוצה גם בקרב זנים מסחריים מקובלים

כמו כן נמצא כי הסתדקות הפירות מתרחשת בעיקר . מהפירות 04%היקף הסידוק יכול להגיע לכדי 

דילול הקטין בצורה משמעותית את רמת . בחדשי החורף וכמעט ואינה מופיעה בחדשי הקיץ

סתדקות בעבר נערכו במקומות שונים בעולם ניסויים במניעת ה. ההסתדקות והשפיע גם על גדל הפרי

. דובדבנים ופירות נוספים  אך התוצאות לא היו מובהקות,  יברלין בזני רימון נשירים'על ידי יישום ג

פ ערבה דרומית  ובזני רימון נשירים "יברלין עצי רימון ירוק עד במו'בניסויים הקדמיים  רוססו בג

דחיית מועד , תבמושבות השומרון והתקבלו תוצאות מבטיחות של הפחתה ניכרת בסידוק הפירו

לתופעת הסידוק מיוחסים בספרות ובפרקטיקה החקלאית מספר  .הקטיף ועליה בגדל הפירות

אי סדירות בהשקיה ומשטר מים  תנודתי שנגרם כתוצאה מגשמים עזים בתקופת התפתחות : גורמים

,   (Yilmaz 2006)מאזן הורמונלי בקליפת הפרי, שינויים קיצוניים בלחות היחסית, והבשלת הפירות

נזקי , עומס הפרי על העץ, או מחסור בבורון בעיקר בצמחים צעירים, ריכוזי בורון גבוהים, עודפי חנקן

 ,Singh)ועוד, חרקים מוצצים הפוגעים בקליפת הפרי וגורמים להתפתחות שונה בהיקף הפרי

1997;Hepaksoy 2006)  .נבדלים ברגישות לסידוק  ידוע כי זנים שוניםLevin 1997)  .) בצמחים

קיים קצב הבשלה שונה לרקמות הפרי השונות הגורם , אופטימלים-אחרים כבמילון בתנאים סוב

בהן התנאים סוב , הבשלת פירות הרימון בעונות שוליים. להסתדקויות ולהתמוטטות של ציפת הפרי

ל יכולה אף היא להשפיע ע, אופטימלים וקיימים הבדלים משמעותיים בין טמפרטורות היום והלילה

פ ערבה דרומית בחלקה בוגרת בה נמצא אוסף של זני "בתצפית שנערכה במו. סידוק פירות הרימון

 04%יכול להגיע לכדי  EG1נמצא כי היקף הסידוק בזן ירוק עד , רימון מסחריים הנפוצים בישראל

בתצפית זו נמצא כי הסתדקות הפירות מתרחשת .  111-11ערך דומה לרמת ההסתדקות בזן  מהפירות

 . בעיקר בחדשי החורף וכמעט ואינה מופיעה בחדשי הקיץ

( EG1)טיפולי עומס פרי שונה על עצי זן ירוק עד ב  בבדיקת רמת ההסתדקות בזנים מסחריים 

דומה , פירות לעץ 154, עם עומס פרי כמקובל במטע מסחרי   EG1נמצא כי אחוז ההסתדקות בעצי 

 (. 1טבלה) . 111-11 –לזה  המתקבל בזן מסחרי מקובל 

 

 

 



 

 פ ערבה דרומית"הסתדקות פירות רימון במו    1 . טבלה מס                      

 מס פירות לעץ זן
מס 

 סדוקים
מס 

 סדוקים % שלמים

128-29 150 10 68  12. 8 

116-17 150 40 135 22. 8 

EG1 150 21 127 14. 1 

EG1 300 116 186 38. 4 

 

  EG1בזן ( פירות לעץ  044לעומת  154)דילול הפרי  , ת ההסתדקותבנוסף להקטנה המשמעותית  ברמ

לעומת ' גר 505פירות לעץ משקל הפרי הממוצע היה  154בטיפול בו הושארו . השפיע גם על גדל הפרי

 .פירות לעץ 044בטיפול בו הושארו ' גר 292

עת ההסתדקות נובעת עצי הרימון ירוקי העד קיבלו משטר השקיה אחיד ורציף ולכן לא נראה כי תופ

אילוח בטריפס על גבי חנטים צעירים אכן גרמו לנזק . מאי סדירות או עודף מים בבית השורשים

 . לקליפת הפרי

התוצאות לא היו (. (Yilmaz 2008יברלין ברימון 'בעבר נערכו ניסויים במניעת הסתדקות בישום ג

הריכוזים בהם השתמשו היו . עוקבתהתמיינות לפריחה בשנה הירידה ב מובהקות ואובחנה השפעה על

יברלין על דחיית ההנבה נבחנה בגידולים 'השפעת הג. וללא חומר משטח, מ"ח 25, נמוכים יחסית

( CPPUסיפיון )הציטוקינין , (0GA)יברלין 'בבדיקת השפעת חומרי צמיחה מקבוצת הג. י'נוספים כליצ

במטרה להאריך את עונת , מזן מאוריציוסי 'על הבשלת פירות ליצ( AVGריטיין )ומעכב ייצור אתילן 

. השפעה שולית בלבד על דחיית ההבשלה( מ"ח 244)יברלין 'הייתה לג, ידי דחיית הקטיף-השיווק על

וכתוצאה מכך הפרי הגיע לגודל גדול , דחיית הבשלת הפרי התבטאה בעיכוב התפתחות הצבע בפרי

ובהקות מבחינת יחס ההבשלה אולם לרוב לא היו לטיפולים השפעות מ. יותר בעת הקטיף

 (.2442נריה ( )חומצה./מ.מ.כ)

היא השפעתו על האינדוקציה להופעת , (GA)יברלין 'אחת מההשפעות הפיזיולוגיות של שימוש בג

יברלין בעת התפתחות הפרי בעונה אחת עשוי להיות בעל השפעה ברורה על 'ריסוס בג. פקעי פריחה

, לעידוד יצירת פקעי פריחה מיושם בהדרים GA -ול בטיפ. היווצרות פקעי פריחה בעונה הבאה

יכול להפחית את  GA.  גלעיניים וגרעיניים ומגביר יבול במקרים בהם העץ מייצר פרחים מעטים בלבד

כתוצאה מכך יתפתח מספר פירות קטן יותר אך בגדל פרי . רמת הופעת פקעי פריחה בעונה הבאה

 .פריחהקריטי לשם ויסות ה  GAעיתוי ישום . רצוי



בריסוס עד  4.4425%בריכוז  X – 144מ ותוספת משטח טריטון "ח 244)יברלין 'רוססו בג 2441בשנת 

בשלב בו כל הפירות היו , פירות לעץ 144עם , בני שנתיים EG1עצים שלמים מהזן ירוק העד ( נגירה

 (.0. טבלה מס)בגודל של כדור טניס ומעלה  

 

   1EGעל הסתדקות פירות רימון מהזן  יברלין'השפעת הריסוס בג. 3.טבלה מס

 

 

 יברלין'ג בקורת             

 פירות סדוקים. מס
34 3 

 פירות שלמים. מס
60 82 

 פירות שלא התפתחו. מס
6 15 

 אחוז פירות לשיווק
61 82 

           

. ותוהתקבלו בה תוצאות מבטיח 2441יברלין נעשה בעקבות תצפית הקדמית שנערכה בשנת 'טיפול הג

למועד ההבשלה . יברלין אחרו להבשיל בכשבועיים לעומת פירות הביקורת'הפירות שטופלו בג

הטיפול בוצע בעצי . יברלין בשני מועדי ריסוס'נבחנו ארבעה ריכוזי ג, בתצפית נוספת.  חשיבות  רבה

EG1  (.0. טבלה מס)חזרות  0-הטיפול נעשה ב. פירות לעץ 54בני שלוש בהם הושארו 

 פירות רימון יברלין על הסתדקות'השפעת ריסוס בג. 4.ה מסטבל    

     2מועד        1מועד     

ריכוז 

יברלין 'ג

 (מ"ח)

70 120 200 0 70 120 200 0 

פירות . מס

 סדוקים
5 19 16 51 7 7 3 32 

פירות  . מס

 שלמים
42 30 40 13 22 35 27 8 

 

משלים בו יבחנו זנים נוספים ירוקי עד  התוצאות ההקדמיות מעודדות ומסמנות כיוונים למחקר

בוססה חלקה ייעודית . מועדי יישום ובחינה מעמיקה על השלכות היישום על היבול העתידי, ונשירים

מחקר זה מהווה מחקר משלים הכרחי לביסוס פרוטוקול גידול שלם . בה ניתן לערוך מחקר מקיף

 . ומקיף של מוצר חדש זה בערבה



דחיית .  דוקים ישפר את היבול המשווק ליצוא וישפר את רווחיות הענףהורדת אחוז הפירות הס

אינו פוגע בעיתוי השיווק היות והיבול מכוון לחודשי החורף בהם אין  GAהקטיף כתוצאה מיישום 

 .תחרות אמיתית לפירות הרימון המיוצרים בערבה

 154-במגבלת המים מגיע להערכת הפוטנציאל של גידול רימון בערבה כענף משלים לתמר ובהתחשב    

 .  בבקעת הירדן  ובכיכר סדום, בערבה התיכונה' ד 0,244-בערבה הדרומית ו' ד

ומבוסס על תחשיב שהוכן ביחידה לכלכלת הייצור " צנובר"י חברת "על פי תמחיר התקן שנערך ע   

ג "ק/₪ 5ת בעונת היצוא של ישראל לרימונים בכירים במרכז הארץ מחיר ממוצע של  במשרד החקלאו

 .שוק מקומי ותעשיה, של יצוא

על פי מחירי הרימונים בעונת החורף באירופה ושקלול למחירים בשוק המקומי ולתעשייה       

הפירות  מניעת הסתדקות. ג למגדל בשער המשק"לק₪  9התקבלה הערכה זהירה למחיר ממוצע של 

 .בבקעת הירדן ובכיכר סדום, והעלאת אחוז היצוא כתוצאה מכך יתרום לרווחיות הענף בערבה 

  יברלין וריכוזם על מניעת הסתדקות פירות רימון ירוקי עד 'בחינת מועדי יישום הג   - מטרת המחקר  

יברלין על 'ג מעקב אחרי השפעת ישום, בחינת ההשפעה של טיפולים אלו על הפריחה בעונות עוקבות

 .      גדל הפירות ומשך האיחסון

 שיטות וחומרים

השתולים  EG2 -ו EG1 –בחלקת רימונים ירוקי עד בחוות יטבתה בני שלוש משני מיכלואים 

החלקה מיועדת לניסוי של . ש"לי 11מושקים בטפטוף בטפטפות קו בספיקה של ' מ 0X5במרווחים של 

 .קטיף באמצעות ניעור מכני

. מ בתוספת של משטח"ח 244יברלין במינון של 'ים אחידים ובהם נערכו טיפולי ריסוס בגנבחרו עצ

 . 'ד\לי 144הריסוס במרסס מפוח בכמות תרסיס של 

בשני  בשלושה שלבי התפתחותבטיפול כפול ובטיפול  משולש , בטיפול יחיד יברלין 'ישום ג -התבצעו 

הריסוס . מ בתוספת משטח"ח 54בודד ברמה של  בוצע טיפול ברימון נשיר. טיפוסי רימון ירוק עד

 .. במשק מזרחי בגבעת עדה 111-11נעשה על רימון מהזן 

נבדקו . 10/9/14 -שנקטפו ב( PG 116-17" )הרשקוביץ"הבדיקות התבצעו על פירות רימון מהזן 

 . פירות מייצגים 5מכל טיפול נבחרו ; ברלין'ביקורת וג, טיפולים 2 -פירות מ

משקל ותכולת , משקל אריל בודד, משקל הארילים, משקל פרי)ו מדדים פיזיקליים בפירות נבדק

תכולת פוליפנולים , תכולת חומצה, pH, כלל המוצקים המסיסים)ומדדים כימיים ( מיץ וצבע חיצוני

 (.פעילות נוגדת חמצון וריכוז אנטוציאנינים, מסיסים

 Hunter Lab ,aבסקלת )ל מינולטה נשקלו והצבע החיצוני נמדד בכרוממטר ש, הפירות צולמו

תכולת האנטוציאנינים בקליפה . הארילים הופרדו מהקליפה(. מתייחס לעוצמת רכיב הצבע האדום

. של רסק הרקמה( מתנול 04%)של מיצוי מתנולי ( O.D.510nm)מ "נ 514 -נמדדה כבליעה האופטית ב

לקבלת ( Le Duoמודל , ימיקס'מג)הארילים הפרוטים נשקלו נסחטו במסחטה ביתית לפירות קשים 

(. -C°24)לאחר שקילת המיץ התבצעו הבדיקות  הכימיות מיד או לאחר אחסון במקפיא ביתי . מיץ

 ,ATAGO, ATC-1E)נעשתה באמצעות רפרקטומטר ( % -ב, כלל המוצקים המסיסים) TSS מדידת 



°Brix 0-32%) ; ערכיpH   נמדדו תוך שימוש באלקטרודה מיוחדת למזון(Hanna FC 200) ; תכולת

; פתלאין כאינדיקטור-ושימוש בפנול N NaOH4.1החומצות נקבעה על ידי טיטרציה עם תמיסת 

הפעילות האנטיאוקסידטיבית ותכולת האנטוציאנינים נמדדו במיצוי של המיץ , תכולת הפוליפנולים

וך שימוש בריאגנט ת, Singlton and Rosssi (1965) -ריכוז הפנולים נקבע כמתואר ב. מתנול 04% -ב

Folin-Ciocalteau פעילות נוגדת חמצון  נבדקה בשיטת ה. ופירוגלול כסטנדרט- FRAP  המודדת כושר

תכולת האנטוציאנינים .  כסטנדרט Cעם ויטמין  ( Benzie and Straino, 1996)ערכי -חזור ברזל תלת

 . מ"נ 514 -נמדדה כבליעה האופטית ב

 :תוצאות

 .2 -ו 1. וטבלאות מס 1. מס התוצאות מוצגות באיור

ביקורת יברלין'ג

 

 .יברלין'וטיפול בג(  ביקורת)פירות רימון מזן הרשקוביץ שלמים וחצויים מגידול קונבנציונלי  :1. איור מס

 . יברלין על מדדים פיזיקליים של פרי רימון מהזן הרשקוביץ'השפעת הטיפול בג :1. טבלה מס

 טיפול
 משקל פרי

 ('ג)

משקל 
 ארילים

 ('ג)

 משקל אריל
 בודד

 ('ג)

משקל 
 מיץ

 ('ג)

 תכולת מיץ

 ('ג)

עצמת צבע אדום 
 בקליפה

(a) 

 0±01 2±05 19±111 4.42±4.00 29±204 11±545 ביקורת

 0±05 0±01 11±190 4.45±4.01 20±200 01±501 יברלין'ג

 

 



 .יברלין על מדדים כימיים של פרי רימון מהזן הרשקוביץ'השפעת הטיפול בג :2. טבלה מס

 טיפול
TSS pH 

תכולת 
 חומצה

תכולת 
 פוליפנולים

 מסיסים

פעילות נוגדת 
 חמצון

ריכוז 
אנטוציאנינים 

 בארילים

ריכוז 
אנטוציאנינים 

 בקליפה

 )%(  
ק "מא)

/ חומצה
 (ל"מ 144

, פירוגלול)
 ('ל/ג "מ

, Cויטמין )
 (O.D.510 nm) (O.D.510 nm) (ל"מ 144/ג"מ

 4.400±4.014 4.401±4.021 10.1±109.1 00±1,415 1.1±21.0 4.1±0.0 4.1±10.1 ביקורת

 4.412±4.009 4.451±4.000 15.1±101.4 95±1414 0.0±24.1 4.1±0.0 4.5±15.0 יברלין'ג

 

רק ריכוז האנטוציאנינים בארילים שונה באופן מובהק (  Student's t-test)במבחן סטטיסטי 

(4.45>p )יברלין'בין פירות הביקורת וטיפול הג. 

 וקי עדזנים יר  תוצאות

חודש לפני )סופי  וריסוס שני בשלב של גודל  מ בשלב גדל כדור טניס"ח 244יברלין בריכוז של 'ישום ג  

הפחיתו בצורה משמעותית את  ,טיפול בודד, מ ברימון נשיר"ח 54-ברימון ירוק עד וב (הבשלה מלאה

 09%בטיפול לעומת  היתה   5% רמת ההסתדקות ברימון ירוק עד (.  1.שרטוט מס)  .רמת ההסתדקות

משך חיי האחסון בקירור של פירות . בביקורת 20%סדוקים לעומת  1%ברימון נשיר . בביקורת

 .הטיפול ארוך בצורה משמעותית מפירות הביקורת

 .  EG1יברלין על רמת ההסתדקות וגדל הפרי ברימון ירוק עד 'השפעת טיפול כפול בג. 1. שרטוט מס

 

 

 

 

 



 

הסתדקות 
% 

משקל פרי 
 ממוצע

דקס נאי
 צבע

 3.25 004.1א 20א בקורת

 3.15 501.9ב 1ב יברלין'ג
 111-11יברלין על רמת ההסתדקות וגדל הפרי בזן 'השפעת טיפול בג.  3. טבלה מס      

 משקל פרי גר הטיפול
אינדקס 

 סדוקים % צבע

 19 72.34 643.6 מ"ח 33    

 51 91.65 622.57 ביקורת

 0 82.65 615.36 מ"ח 43

 82 88.35 595.01 ביקורת
 יברלין על רמת ההסתדקות וגדל הפרי בזן וונדרפול'השפעת ג. 4. טבלה מס                

 

 פירות ראויים לשיווק.   % יברלין על משך חיי איחסון בזן וונדרפול'השפעת טיפול בג. 2. שרטוט מס

 

 ריסוס גיברלין על עצי רימון נשירים

 יברלין על עצי רימון נשירים מהזן 'בערבה נבחן ריסוס הג בעקבות הצלחת הניסוי

 " .וונדרפול"

מ "ח 14עצי רימון במשק מזרחי בגבעת עדה ובמשק פוקס בכרכור בריכוז של  24רוססו  2440בשנת 

התוצאות הראו דחיית הבשלה של כשלושה שבועות .  Xמ בהתאמה עם משטח טריטון "ח 244-ו

הפירות המטופלים עלו . בעת הקטיף לא נצפו פירות סדוקים כללולמרות הגשמים שירדו טרום ו

חזרנו על הטיפול במשק מזרחי ובמשק עין גדי בכפר פינס בריכוז  2449בשנת .  15% -במשקלם בכ

גם המקרים אלו נדחתה ההבשלה בכחודש ימים ונצפתה עליה .  מ בהתאמה"ח 04 -מ ו"ח 04של 

זמן האחסון  בקירור פירות מטופלים החזיקו כחודש  בבחינת משך.  9%במשקל הפרי הבודד של 

 .ימים יותר בקירור בהשוואה לפירות הביקורת



יברלין על עצמת הפריחה בעונה העוקבת נערך מעקב בו 'פ על השפעת ריסוס בג"בעקבות מידע בע

 התוצאות הראו כי ישנה ירידה.  EG2מהזן  2414עצים שרוססו בשנת  24נספרו מספר הפרחים  על  

לטיפול יתרון , בתנאי הגידול בערבה, כךתר על י. במספר הפרחים אך  עדיין יש די פרחים על גבי כל עץ

 . בדילולהשקעה מפחית את היברלין ה'בג

                          

 יברלין'מספר הפרחים לעץ בשנה העוקבת לאחר ריסוס בג. 3. שרטוט מס                                   

 

 


