חזור לאתר מו"פ הבקעה

ייצור עציצי תאנה נושאי פרי
דוח לשנת 2007

זיוה גלעד ,פיני סריג ,אבי סטרומזה ,מאיר אחיע – מו"פ בקעת הירד
אליעזר שפיגל  משרד החקלאות ,שה"מ.

מבוא
בשני האחרונות פותחה במו"פ בקעת הירד טכניקה אופטימלית לייצור צמחי תאנה
נושאי פרי.

תאנה – )משפחת התותיי – :(Moraceae
בשוק ידועי שני מוצרי שוני של עציצי תאנה :
א .מוצר נמו :$צמח בעל  32ענפי בגובה  3525ס"מ .הצמח נושא 53
פירות בקוטר מינימלי של  2ס"מ ומגודל בעצי' בקוטר של  12ס"מ.
ב .מוצר גבוה :צמח בעל גזע באור $של  50ס"מ לפחות ,כשבשליש העליו
ישנ  32ענפי באור $של  2015ס"מ .הצמח נושא  74פירות ,וגדל
בעצי' בקוטר של  17ס"מ) .קטלוג צח"ר(.
במסגרת המחקר שבוצע על ידינו בשני  20011999נמצא כי הז המתאי יותר לשמש
לגידול כעצי' הוא הז "בידא" הודות להיותו ז בעל עלי קטני ופרי קיצי המופיע
מוקד ומשחיר ע ההבשלה .במחקר הנ"ל התמקדנו בעיקר במציאת טכניקה לעיצוב
העצי' .נמצא ,שכדי לעצור את הגידול הוגטטיבי ולהשאיר את הצמח בגודל הרצוי יש
להגמיע את העצי' ב  50סמ"ק תמיסה המכילה  50ח"מ מג'יק כאשר הענפי מגיעי
לאור $של  10עד  15ס"מ .בכל הניסויי הקודמי קיבלנו עצי' מוכ למכירה בתחילת
חודש מאי.

בדיקת השוק מצביעה כי יש צור $להקדי את תחילת השיווק לחודשי

פברואר מר' ,בה קיימת דרישה גבוהה יותר לעציצי .כמו כ ,הפדיו ממכירת עציצי
בחודשי פברואר מר' גבוהה יותר.

בניסויי שבוצעו במטרה לקבל עצי' מתאי

לשיווק מוקד ,נתקלנו בבעיה של הפחתה במספר הפירות לעצי' עד מצב של עצי' ללא
פרי כלל ,מוצר ללא פירות אינו בר מכירה.
בעונה  2007התמקדנו בניסויי במטרה לקבל עצי' לשיווק בתקופה מוקדמת מר'
אפריל מבלי שנפגע בפוטנציאל מספר הפירות.

שיטות וחומרי:
הז בידא
עציצי גודל  ,12מצע קוקוס:טו .10:90 -השקיה בטפטפות עצי'  1.5ל' .העציצי
הוצבו בבית צמיחה מכוסה פוליאתיל.
נינוס ע"י תמיסת מג'יק  50ח"מ 50 ,סמ"ק לעצי' ,כאשר אור $התפרצויות ענפי כ15
ס"מ.
 .1השפעת מועד קטי -הייחורי והכנת העצי'.
טיפולי 3/12/06 .1 :הורדת ייחורי ונעיצת
הורדת ייחורי ונעיצת

7/1/07 .2
לכל טיפול  25עציצי.

 .2השפעת הכמנה של הייחור.
הכמנה  טבילת ייחורי בהורמו השרשה ,בהמש ,$שמירת ייחורי במצע לח
בטמפרטורת מצע מבוקרת   22מ"צ .נעיצת הייחור בעצי' התבצעה לאחר שנראה
קלוס +התחלה מינימאלית של שורש ע"ג הייחור.
טיפולי 3/12/06 .1 :הורדת ייחורי ,הכמנה ,נעיצת ייחורי בעצי' – 25/12/06
7/1/07 .2

הורדת ייחורי ,הכמנה ,נעיצת ייחורי בעצי' – 30/1/07

לכל טיפול  25עציצי.
 .3השפעת מקור הייחור.
ב  7/1/07נלקחו ענפי ממטע א בתחנת הניסיונות במטרה לייצר ייחורי.
כל ענ -חולק לשלושה מקטעי.
 . 1קודקוד הענ.-
 .2אמצע הענ.-
 .3חלק תחתו של הענ.-
הייחורי נטבלו בהורמו השרשה וננעצו מיידית בעציצי.

תוצאות
.1

השפעת מועד קטי -הייחורי והכנת העצי'.
ב 29/4/07בוצעה הערכת העציצי ,בכל עצי' נספרו מספר הענפי שפרצו
ומספר הפירות לעצי' .ייצור מוקד של עציצי פגע במספר הפירות לעצי'.
תארי $הורדת ייחור

מספר פירות לעצי'

מספר פריצות לעצי'

ונעיצתו
3/12/07

1.84 A

0.28 A

7/1/07

2.32 A

2.68 B

 .2השפעת הכמנה של הייחור.
בכל מועד הכנת ייחורי  25ייחורי ננעצו מיידית בעצי' ו 25ייחורי עברו
הכמנה במש $שלושה שבועות עד פריצת שורשי ראשונית.
טבלה  2מסכמת את השפעת מועד הורדת הייחור וטיפול מקדי על פוטנציאל
מספר הפריצות ומספר הפירות לעצי' .מועד מאוחר של הורדת הייחור והכנת
העצי' השפיע על יצירת יותר פירות לעצי' ,יש יתרו לא מובהק כאשר בוצעה
הכמנה על מספר הפריצות שהתקבלו לכל עצי' .גור שחשוב לגבי מופע סופי של
העצי'.
טבלה :2
7/1/07
הכנת ייחורי /1/07

3/12/06
הכנת ייחורי /12/06
נעיצה

הכמנה

נעיצה

הכמנה

מיידית

העברה

מיידית

העברה לעצי'
30/1
30/1/07
/1/07

לעצי'
24/12
24/12/06
/12/06
מספר פריצות

1.84 B

2.08 AB

2.32 AB

2.60 AB

לעצי'
מספר פירות

0.3 B

0.4 B

2.68 A

2.48 A

לעצי'
*אותיות שונות בשורה ,ההבדל מובהק ברמה של 5%
 .3השפעת מקור הייחור
ענ -א חולק לשלושה מקטעי .הייחורי ננעצו מיידית בעצי' ולא עברו הכמנה
 .1תחתו )קרוב לגזע(
 .2אמצע
 .3קודקוד.

התוצאות המוצגות בטבלה  3מוכיחות בברור כי יש חשיבות למקור הייחור .ייחור
שנלקח מקטע תחתו של הענ -הינו בעל פוטנציאל מכסימלי לייצר עצי' אופטימאלי.
טבלה  :3השפעת מקור הייחור על מרכיבי איכות של עצי' מוגמר
סוג

מספר

אחוז

 %עציצי

אחוז עציצי

ייחור

פירות

עציצי

פחות מ 3

יותר מ3

לעצי'

נושאי פרי

פירות

פירות

תחתו

5.93 A

93.3

15.4

84.6

אמצע

3.73 B

73.3

16.7

83.3

קודקוד

1.60 C

53.3

75.0

25.0

2.68 BC

68.0

52.9

47.0

ללא מיו

•

אותיות שונות בעמודה ההבדל מובהק ברמה של 5%

סכו
הורדת ייחורי מוקדמת פוגעת בפוטנציאל איכות של עצי' תאנה נושא פרי  פחות
ענפי לעצי' ועצי' מוגמר כמעט ללא פרי .נית לשפר את התוצאות ע"י הכמנה,
אבל עדיי אנו נתקלי בבעיה משמעותית של מספר הפירות לעצי'.
הניסוי השני השפעת מקור הייחור מראה בברור כי שימוש בייחורי מהחלק
התחתו של הענ) -ייחור מעוצה יותר( שיפרה מאד את רכיבי האיכות של המוצר,
יותר ענפי לעצי' ויותר פירות בצורה מובהקת .נכו שניסוי זה בוצע רק במועד
השני ,אבל הערכתי נית להקדי את תהלי $ייצור העצי' מבלי לפגוע בצורה
משמעותית במספר הפירות ע"י מיו ושימוש בייחורי מחלקו התחתו של הענ-
בלבד.

