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 תקציר  .2

 ומגדליעיצוב הצמח והכוונת פריחתו הם הפרמטרים העיקרים עליהם מנסים החוקרים 

לדרישת השוק. ברוב המכריע של בבואם להתאים צמח פורח ספציפי  ם להשפיעהפרחי

 מווסתיהינם  uniconazole -וה  paclobutrazole -ה המקרים הצורך הוא נינוס הצמחים.

)חלק ווגטטיבי( יצירת נוף ל יםמביאה סינתזת ג'יברלין, יכמעכב יםמלאכותיים הפועלצמיחה 

 -. המורצמח ה .החלק הרפרודוקטיבי )פרחים( להשפיע עלים עשויאף צפוף יותר וננסי ו

Gomphrena sp., נו צמח שפרחיו קטנים וחסרי צבע וחפיו, הנותנים לפרח את צבעו, הם הי

. פריחתו נישאת על גבי ענפי פריחה דיכוטומיים המסתיימים בתפרחת כחלחל -בצבע ארגמן

מטרת ס"מ ומתאים כצמח למילוי זרים.  70-90. הענף הפורח מגיע לגובה של מפוזרת

לצמח עציץ  בכדי להפוך את המור ג'יברליןלהשתמש במווסתי צמיחה נוגדי הייתה זו עבודה 

והפרחים  הגבעולים עבים ויציבים ,בו המרווח בין הפרקים קצר ,בעל מופע כדוריאטרקטיבי 

פעמים, החל  4וטופלו  158. לצורך כך הונבטו וגודלו צמחי מור במשך קרובים זה לזה

 -ו paclobutrazoleג'יברלין, הס"מ, במעכבי סינתזת  10 -מהגעתם לגובה של כ

uniconazole של הצמח, מספר  גובהו, שיושמו בהתזה. במהלך הניסוי ובסופו של נמדדו

ם של פרחים )"פרחים משולשים"(. , מספר פרחיו ואורכם וכן מספר המקבציואורכם פרקיו

היה קטן  uniconazole -. בסופו של הניסוי, גובה הצמחים שטופלו ב1בעבודה זו נמצא כי: 

. 2 .ס"מ בממוצע בביקורת( 75ס"מ בממוצע בטיפול מול  30מגובה צמחי הביקורת  ) 3פי 

ין צמחי לניסוי לא נמצא הבדל מובהק במספר הפרקים על הגבעול הראשי ב 67 -ביום ה

. בסוף הניסוי, לא היה הבדל מובהק uniconazole .3 -הביקורת לבין הצמחים שרוססו ב

. בסוף הניסוי נמצא הבדל מובהק בגודל הפרח, 4במספר הפרחים, בין הטיפולים השונים. 

. גודל הפרח הממוצע של 5, לבין הטיפולים האחרים. uniconazole -בין הצמחים שרוססו ב

. 6מגודל הפרח של צמחי הביקורת.  60% -היה גדול ב uniconazole -בהצמחים שרוססו 

הבדל מובהק באחוז הפרחים ה"משולשים" מכלל הפרחים, בין הצמחים  היהבסוף הניסוי 

. חלקם היחסי של ה"פרחים 7האחרים. הטיפולים ובין  uniconazole -שרוססו ב

הרבה מחלקם היחסי בצמחי , היה גדול בuniconazole -המשולשים" בצמחים שרוססו ב

תוצאות אלה, ביחד עם תוצאות מהספרות, מצביעות על הפוטנציאל  (.8הביקורת )בערך פי 

, בשימוש בפרוטוקול (.Gomphrena spכחומר מננס לצמח המור ) uniconazole -של ה

ומקבצי מתאים, מבלי לפגוע במספר הפרחים ואף לגרום לקבלתם של פרחים יותר גדולים, 

על פי ממצאי עבודה זו פרוטוקול  .דבר שלא נמצא בספרות)"פרחים משולשים"(,  פרחים

יוני -זריעת זרעי מור בחודש מאיא. צריך לכלול:  .Gomphrena sp-מורהנינוס של צמח ה

 יםכאשר הצמח uniconazole 300ppmשל בריסוס אפליקציה חודשים. ב.  5וגידולם למשך 

 .  בהפרש של חודש וחצי לערךבריסוס של החומר  אפליקציות 4. גס"מ.  10בגובה של 
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 מבוא  .3

 .(2010)על פי בזק וחובריו,  בישראל שוק הפרחים -3.1

לענף הפרחים מקום חשוב בחקלאות ישראל. שוק יצוא הפרחים החל את דרכו כבר 

מסחר העולמי. הענף, כולל שוק מקומי, ב הולך וגדלתפס חלק בהדרגה לפני למעלה מיובל ו

מהענף מרוכז בין חדרה לגדרה  60%מגדלים.  800 -דונם וכולל כ 45,000 -על כ משתרע

 .1ראה גרף מס'  -נגב, צפון וערבה -והשאר באזורי הפריפריה

 התפלגות אזורי גידול הפרחים בארץ: 1 'גרף מס

 

 הבאים:הענפי המשנה ענף הפרחים כולל בתוכו את 

מסופקים בתוך עציץ ופורחים  : פרחים של גיאופיטים שונים,פרחי בצל ופקעת .א

 רב שנתיים.  לאורך זמן ארוך יחסית.

: פרחים המשמשים בדרך כלל למילוי חללים ריקים בזרים. )פילרים( פרחי מילוי .ב

 גדלים בדרך כלל במקבצים על גבעול יחיד.

משמשים גבעולים שהעלים שלהם הינם בצבע ירוק עמוק ה: ם ירוקיםפרחי .ג

 מקורם בצמחי צל הגדלים לרוב בישראל. כתוספת לזרים אורנמנטליים.

 פרחים סטנדרטים .ד

 אחרים .ה

באירופה נוצר ביקוש גדול לענפי קישוט וכתוצאה מכך  משותףשוק ההעם התפתחות 

 התפתחה מאוד בארץ. , כחלק מקבוצות המשנה של שוק הפרחים,קבוצת ענפי הקישוט

. ליבשת אירופהבמשך שנים היוותה ישראל את אחת מהספקיות העיקריות של פרחים 

, המציגה את סך 1ראה טבלה מס'  -תועדה ירידה בהיקפי המכירות 2005כבר משנת  אולם,

ייצוא הפרחים )במיליוני פרחים(, בהתפלגות על פני הענפים. ניתן לראות ירידה חדה 
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מולה אפילו עליה במכירות פרחי הבצל והפקעת. בסך ובמכירות בענף הפרחים הסטנדרטיים 

פה וברורה בהיקף מכירות כלל הפרחים ומובחנת ירידה רצ 2005-2009השנים הכל, לאורך 

מישראל. הסיבות לכך מתחלקות למספר מישורים עיקריים: תחרות, נתונים פיזיים, כלכלה, 

למישורים  בחלוקהארגון, תובלה, שיווק ואינטרודוקציה ופיתוח מוצרים חדשים. להלן הסיבות 

 השונים:

 ישראלי זלג לארצות שונות בהן ישנה תמיכה בחקלאים.: א. ידע תחרות 

 ב. עלויות ייצור נמוכות יותר אצל המתחרים, בעיקר בכוח אדם, מים ותובלה.

 : א. ירידה בכוח אדם זמין, הפוגעת בהתנהלות העסקית.נתונים פיזיים

 ב. צמצמום בשירותי הדרכה עקב ירידה במספר המדריכים.

 ג. מחסור משמעותי במים.

יחידות יצור קטנות מידיי, דבר המקשה על שיווק מוצר אחיד ואיכותי ד. 

 לאורך כל השנה.

ה. יש ברשות מוסדות המחקר בארץ ידע רב העובר לחברות בחו"ל עקב 

 חוסר יכולת לנצלו בארץ.

, בחלוקה על פי 2005-2009: התפלגות ייצוא הפרחים מהארץ בין השנים 1 טבלה מס' 

 .יוני פרחיםענפים. המספרים הם במיל

 

רווחיות הענף ירדה כתוצאה מעלייה בהוצאות הייצור בעיקר בשל עלייה : א. כלכלה

 מהוצאות הייצור. 50% -במחירי העבודה המהווה כ

המשבר הכלכלי הגלובלי שהוביל לירידה בביקוש ונפילות בשער מטבעות ב. 

 החוץ.

וכיוצא מכך מרבית למוצרים רבים נוספו יצרנים מתחרים בארצות שונות ג. 

הגידולים המסורתיים עליהם מתבססת תעשיית הפרחים בארץ נמצאים ברמת 

 רווחיות נמוכה.

 לא קיימת הנהלה לענף.: א. ארגון

 .2008הופסקה הפעילות של ענף הפרחים במסגרת מועצת הצמחים בשנת ב. 

 .יצואנים רבים המתחרים אחד בשניג. 
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  :אינטרודוקציה ופיתוח מוצרים חדשים

בתחום פיתוח המוצרים החדשים פסק באופן גורף הסיוע הציבורי והוא נותר א. 

 בתחום הפעילות של מעט חברות פרטיות.

 קיימת פעילות להרחבת מגוון הזנים במידה מסוימת אך לא מספקת.ב. 

 קיימת אינטרודוקציה של מינים חדשים. ולא כמעט ג. 

 יםחדש יםהפיתוח של מוצרחסרה תמיכה מקצועית מתמשכת בכל שלבי ד. 

 .מהשדה אל השוק

קיימת מסגרת הגשה של תוכניות לא נכון להיום, : הזדמנויות הפתוחות בפני הענף

אחת המסקנות המובהקות העולות  העוסקות באינטרודוקציה של גידולים חדשים בענף.

ודה רבה עבמצריך מדוחה של הוועדה היא היתרון השיווקי של צמחי עציץ. עיצוב צמחי עציץ 

 הכוללת עבודות גיזום וריסוסי נינוס חוזרים ונשנים. 

 צמיחה והתפתחות בצמח -3.2

 הצמח במטען הגנטי שלתלויה גם , בדומה לכלל תהליכי ההתפתחות בצמח, הצמיחה

בתנאי סביבתו. כידוע, כל תא מתאי הצמח מכיל בתוכו מטען גנטי שווה, שנוצר לראשונה גם ו

תאים, לכל שאר התאים. העובדה שתאים הבתא הזיגוטה, וממנו עובר באמצעות חלוקת 

, נובעת מכך שחלק מהגנים )תא עלה, תא שורש, תא פרח וכו'( שונים צומחים בכיוון שונה

 . , בתהליך ההתמיינות(1978)לשם והלוי,  םמימסויובמקום מופעלים בזמן 

המטען הגנטי הוא שקובע את הדגם הכללי על פיו יגדל הצמח, אך לתנאי הסביבה 

של תהליך זה. ניתן לבצע  יכולה להיות השפעה מכרעת על מידת צמיחתו ועל ההצלחה

שהכרחיים לקיומו  ,אבחנה בין גורמי סביבה בעלי השפעה ישירה על תהליכים שונים בצמח

לבין גורמי סביבה המשמשים כאותות בקרה לצמח. גורמים אלו מבקרים את  ,התקין

 -התבטאות הגנים ומכוונים את התפתחות הצמח. בנוסף, קיימים גורמי בקרה פנימיים

 .(2003הורמונליים )פרידלנדר, 

 :על התפתחות הצמח המשפיעים ישירות סביבה גורמי

גיבים בתהליכים כימיים רבים והכרחיים שמתרחשים . המים משתתפים כממים .א

בתא וכמו כן, מסייעים בהובלת החומרים המומסים בתוך התא וממקום למקום בגוף 

מים מהווים את מרבית הנפח של תאי הצמח ומשמשים כממס  .(2007)אמיר, 

מחסור  .העיקרי בהם וכיוצא מכך, ללא מים לא תתכן כל פעילות אנזימטית בתאים

גורם כמובן לעצירתם של כל התהליכים בהם מעורבים המים ובמקרים במים 

קיצוניים אף למות הצמח. לצמחים, בעיקר מדבריים, ישנם מנגנונים פיזיולוגים רבים 
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לשמירה על מאזן המים כמו הגדלת קצב קליטתם מהקרקע והקטנת קצב איבודם 

 דרך העלים.

כל שהטמפרטורה תהיה אך כ ,. טמפרטורה מתאימה תורמת לצמיחהטמפרטורה .ב

רחוקה מהטמפרטורה האופטימלית, כך ירד קצב הצמיחה. תופעה זו קשורה 

, לדוגמה תהליך להשפעת הטמפרטורה על פעילות האנזימים מעצם היותם חלבונים

ישנם  עלול להתרחש בחשיפה לטמפרטורות גבוהות.של החלבונים ההדנטורציה 

הגדלים  טמפ' קיפאון )למשל צמחיםשמסוגלים לשרוד צמחים חובבי טמפ' נמוכות 

 מעלות במדבריות קיצוניים.  50 -סמוך לקטבים( וכאלה השורדים טמפ' הקרובות ל

אור בעוצמה ובאורכי גל  הוא מקור לתהליכים רבים המתרחשים בצמח.. האור אור .ג

מתאימים משמש כמקור אנרגיה לתהליך הפוטוסינתזה ומבקר תהליכים פיזיולוגיים 

המאפשרת  אור לאנרגיה כימיתהת הפוטוסינתזה מומרת אנרגיית בצמח. באמצעו

אורך היום, אור באורך גל  .(3.3)ראה הרחבה בסעיף   קיום תהליכים בתאי הצמח

 ראה בהמשך, -כאותות בקרה סביבתייםגם מסוים ומשכו, עוצמתו וכיוונו משמשים 

 של הצמח. חהיהצמהלוקחים חלק מרכזי בבקרת 

משמש כחומר המוצא ליצירת פחמימות בתהליך  CO2)חמצני )פחמן דו . 1גזים:  .ד

ריכוזו בסביבה הישירה של הצמח משפיע על קצב הפוטוסינתזה ועל  הפוטוסינתזה.

היעדרו  לוקח חלק בתהליך הנשימה התאית. (O2חמצן ). 2 כן על גדילתו של הצמח.

של חמצן, למשל בקרקע )במידה ומוצפת מים(, יכולה לגרום לתמותה של תאים 

  בשורש וכתוצאה, למות הצמח כולו.

, חומצות וויטמינים כגון המינרלים נחוצים להרכבת תרכובות שונות בתא: מינרלים .ה

עבודות אין ספור הראו שנוכחותם של כל  .(2003גרעין וחלבונים )פרידלנדר, 

המינרלים, ובריכוז המתאים הכרחיים לגידולו של הצמח. לפעמים, מחסור במינרל 

אחד או וויטמין אחד, למרות ששאר המינרלים מצויים בריכוז מספיק, יביא לאי 

 גידולו ואף למותו של הצמח.

אורגני, מים ואוויר לקרקע עצמה ארבעה מרכיבים: חומר אנאורגני, חומר : קרקע .ו

המרכיב שכמותו  ,נוספים כגון חומציות הקרקע ומליחותה. ברוב הקרקעות מרכיבםו

היא המשמעותית ביותר הוא החומר האנאורגני בעוד שהחומר האורגני מהווה את 

היחסים הכמותיים  ,עטה ביותר. בקרקעות שונותוהחומר שכמותו היחסית היא המ

גורמים כגון השקיה מלאכותית שגורמת בין המרכיבים משתנים בהשפעת 

. היחסים הכמותיים הללו הם הקובעים את תכונות בקרקע להתמעטות כמות האוויר

הקרקע ואת מידת פוריותה. החומר האנאורגני מוצאו מ"סלע האם" שממנו נוצרה 

הקרקע. סלע זה הוא הקובע את הרכב המינרלים המצויים בקרקע, את גודל 
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המים והיסודות המינרלים בקרקע נקלטים על ידי שורשי  החלקיקים ואת מרקמם.

הצמחים והם חיוניים להתפתחותם התקינה. החומר האורגני שמצוי בקרקע מקורו 

פירות שנשרו, הפרשות של בעלי חיים, אורגניזמים שמתו, ענפים ועוד. בבעלים ו

גון מפורקות בתהליך איטי על ידי כל האורגניזמים החיים בקרקע כ השאריות אל

(. המים שבקרקע הם Lumbricusפטריות, חיידקים ובעלי חיים כמו השלשול )

תמיסה שמומסים בה מינרלים שונים החיוניים לצמחים אך לא כל המים שבקרקע 

. האוויר בקרקע משמש כמקור החמצן בהזמינים בכל עת לשימוש הצמחים הגדלים 

רשים והאורגניזמים בקרקע. רמת האוורור בקרקע משתנה לפי ובו משתמשים הש

הוא מדד המציין את רמת החומציות  pH מרקמה ולפי התהליכים המתחוללים בה. 

  pH-ה . כאשר האדמה מצויה במצב מאוזן רמתקרקעהתמיסת או הבסיסיות של 

חומצית במקצת ביחס למצב   pH. צמחים מעדיפים, לרוב, רמת7 ה תעמוד עלשל

תהייה מתאימה לרוב הגידולים  7- 6של  H p( ולכן אדמה בעלת רמת7המאוזן )

ד החקלאיים. אדמה שלא מקבלת טיפול קבוע של טיוב ותחזוקה תדרדר לאח

את גם קובעת   pH-תר. רמת ההמצבים הקיצוניים של חומציות יתר או בסיסיות י

 צרות מחלות קרקעזמינותם של "היסודות החיוניים" לצמחים ואף משפיעה על היוו

 .(2007)אמיר, 

לכל אחד מהגורמים המצוינים למעלה קיים תחום בו השפעתו הישירה על הצמח  

תנאים שאינם אופטימליים יגרמו לעקה. קיים שוני בין הצמחים השונים , כאשר אופטימלית

השונים, כך שבעוד ומארג מסוים של תנאים טוב לצמח מסוים,  בדרישותיהם לתנאי הסביבה

  קיימות דוגמאות רבות לכך. .הוא גורם לעקה לצמח אחר

  : כאותות בקרה סביבתיים המשמשים סביבה גורמי

בנוסף להיות האור, גורם סביבה המשפיע באופן ישיר על הצמח, האור  :האור .א

מוח כמו גידול ווגטטיבי, משמם גם כאות להתחלתם/הפסקתם של תהליכי צי

פריחה, שלכת, הבשלת פירות ועוד. המרכיב העיקרי באור שמשמש כאות הוא 

האור משפיע גם על כיוון צמיחת הנוף  .אורכם של היום/לילהבעצם הפוטופריודה או 

הצמח גדל באופן נמרץ לכיוון האור, לפעמים כאשר במחסור באור )אטילוציה( 

 בניגוד לגאוטרופיזם.

תגובות של הצמח  : משמש כאות לכוון צימוחם של הנוף/שורש.כוח הכבידה כיוון .ב

לכיוון כוח הכבידה נקראת גאוטרופיזם, כאשר באופן טבעי הנוף צומח בניגוד לכוח 

והשורשים בכיוון כוח הכבידה, אם כי למציאותם של המים בקרקע השפעה  הכבידה

מושפע לא רק ע"י  צימוח הנוף לא פחותה על הכיוון בו יצמחו השורשים.

 הגאוטרופיזם  אלא גם ע"י האור )ראה למעלה(.
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עצי פרי נשירים ממשפחת הוורדניים )שקד, שזיף, אפרסק, תפוח, אגס  :טמפרטורה .ג

 (.2003)פרידלנדר, ואחרים( פורחים רק לאחר שקיבלו את "מנת הקור" הנדרשת 

 פריחה -3.4

, דוגמת גיל הצמח, להתרחשותה כאשר נוצרים תנאים מסוימים מתרחשתפריחה ה

שינויים בטמפרטורה. יצירת הפרח היא השלב הסופי של או התפתחותו, אורך היום בשלב ה

ההתפתחות האונטוגנטית של המריסטמה בפקעי הצמח. עד לשלב בו נוצרים הפרחים, 

ת אברים וגטטיביים כדוגמת ענפים, פקעים, עלים ויוצרהמריסטמות בחלק העל אדמתי 

פרח. שלב המריסטמות ת ו, יוצרהתפתחותןיקציות של איברים אלה, כמו קוצים. בסוף ומודיפ

 זה מהווה למעשה את סוף חייה.

 -שלבי התפתחות הפרח

התהליכים הפיזיולוגיים הפנימיים הקורים בעקבות גירוי חיצוני  -(induction)השראה  .א

הווגטטיבי לשלב או באופן עצמאי. תהליכים אלו דרושים לשם המעבר מהשלב 

הרפרודוקטיבי. תהליך ההשראה חל לעיתים באיבר השונה מהפקע עצמו, הקולט 

 את הגירוי לפריחה ומעבירו לפקע.

בשלב זה מגיע הגירוי האינדוקטיבי אל הפקע המיועד  -(evocation)אבוקציה  .ב

לפריחה. בשלב ההשראה והאבוקציה נקלט הגירוי הפיזיולוגי ליצירת הפרח, אך 

 ים כל שינויים אנטומים או פיזיולוגים בקדקוד.טרם חל

בשלב זה נראים בקדקוד השינויים האנטומים הראשוניים  -(initiation)התמיינות  .ג

 האופייניים למעבר מהשלב הווגטטיבי לשלב הרפרודוקטיבי.

בשלב זה מתמיינים איברי הפרח השונים,  -(organogenesis)יצירת איברי הפרח  .ד

 לשחלה, לפי סדר טיפוסי למינים השונים. החל מעלי העטיף ועד

בשלב זה מושלמת התפתחות של כלל איברי הפרח או התפרחת,  -התפתחות הפרח .ה

 שבהם חלה ההתארכות העיקרית של גבעול הפריחה.

 .שלב זה מהווה את עצם תהליך פתיחת פרח -(anthesis)הפריחה  .ו

ם יצירת הפרח יצירת הפרח היא ההמשך של התפתחות המריסטמה. בצמחים רבי 

שלב הצמיחה הווגטטיבי, והדרישות ליצירת הפרח אינן שונות למהווה המשך טבעי 

מהדרישות לצימוח וגטטיבי תקין. צמחים אלו מכונים צמחים בעלי אינדוקציה אוטונומית. 

עקרונית, מסוגלים צמחים אלה לפרוח בכל עונה. לקבוצה זו משתייכים מגוון צמחים כדוגמת 

לעומת זאת, ישנם צמחים הידועים  עית, אפונה ופרחים נפוצים כגון ורד וציפורן.עגבנייה, שעו

בתור צמחים בעלי אינדוקציה חיצונית. הצמחים הללו זקוקים לאות חיצוני, למשל שינוי 

פריודה( המביאים לכך -פריודה( ו/או ירידה בטמפרטורה )תרמו-באורך היום )פוטו

 טטיביים ומתחילה בפיתוח הפרח.שהמריסטמה מפסיקה לייצר איברים ווג
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 ניתן לחלק את הצמחים משתי הקבוצות הללו לשתי קבוצות:

בצמחים אלה המריסטמות של הפרחים אינן  -צמחים פוליקרפיים )רב מחזוריים( .א

מקבלות את ההשראה לפרוח באותה העת. חלק מהניצנים נותרים ווגטטיביים או 

במהלך חייהם הם עוברים מספר רדומים ומהם מתחדש מחזור צמיחה נוסף, כך ש

מחזורי צמיחה ופריחה. לקבוצה זו שייכים רוב הגיאופיטים, כל הצמחים העציים 

 ועוד.

בצמחים אלה המעבר מהשלב הווגטטיבי לשלב  -צמחים מונוקרפיים )חד מחזוריים( .ב

הרפרודוקטיבי מתבצע בכלל הפקעים. צמחים אלה פורחים פעם אחת במחזור 

  .(1978 ,לויוה )לשם יםחייהם ולאחר מכן מת

 (1978לשם והלוי, ) הורמונים צמחיים -3.5

 הורמון הינו חומר המופרש מבלוטה מסוימת על מנת לאתחל ולבצע תפקיד כלשהו

לפעמים ההורמונים פועלים ממש באזור יצירתם ופעמים באזורים מרוחקים. . בצמח/אורגניזם

 תהליכי הצמיחה וההתפתחות של הצמחבצמח קיימים הורמונים המבקרים ומווסתים את 

הורמונים הצמחיים החלק מלהלן מפורטים  .(1981 ,חיוניים למהלך חייו התקין )אילןוהם 

 : היודעים כיום

ג'יברלינים הם קבוצת חומרים האחראית על מספר תהליכים בצמח כדוגמת  -ג'יברלין

. ראה בהמשך -כלורופיל ועודהעמילאז, דחיית התפרקות -אלפההאנזים התארכות, יצירת 

 פריחה.מריסטמות ללית יכולה להחליף את מנת הקור הדרושה להתמיינות רחומצה ג'יב

האורז גרמה  יאשר התפתחותה על צמח  Gibberellaיה הג'יברילינים נקראים על שם הפטר

נמצאו בכל הצמחים העילאיים שנבדקו עד כה ובמרבית הצמחים  להתארכותם. ג'יברלינים

הירודים. לא כל הג'יברילינים מצויים בכל צמח. הג'יברילינים יכולים להימצא בצמח בצורה 

חומצית. הם נמצאים בכל איברי הצמח אך בריכוז גבוה  -ניטרלית ובצורה פעילה -קשורה

  .בזרעים במיוחד

 :ה של תהליכי צמיחה המפורטים להלןמעורב בשורה ארוכ ג'יברליןה

 .עידוד התארכות גבעולים .1

 .שבירת תרדמת ניצנים וזרעים במינים מסוימים .2

. אנזים זה מפרק את שבזרע עמילז ברקמת האלוירון-אלפאהאנזים  עידוד יצירת .3

הדרוש להתפתחות  ,, לגלוקוזהנמצא באנדופסרםחומר תשמורת  העמילן,

 .העובר בעת נביטת הזרע

 .פסיגיים -צמיחת עלים בצמחים חדעידוד  .4

 על המעבר משלב הצימוח הצעיר לשלב הבגרות.פיקוח  .5

 .התפתחות פירותעידוד  .6

 הזדקנות עלים ופרחים במינים מסוימים.עיכוב  .7
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הקמביום הוא רקמה של תאים עובריים שחלוקתם  .חלוקת תאים בקמביוםעידוד  .8

  אחראית להתעבות הגבעול והפיכתו, בעצים, לגזע.

מירב חומרי ההזנה של הצמח מצויים  .חדירות הממברנה לאלקטרוליטים תהגדל .9

 במים/קרקע כאלקטרוליטים )יונים(.

-GGDP (geranyl-geranyl di -נוצר במעקובת ביוסינתטית המתחילה ב  הג'יברלין

phosphate) - 'פחמנים 20)אליפטית( בת  שרשרתית, שהיא מולקולה 1ראה תמונה מס ,

 של טרפנים שונים ביניהם הקרוטנואידים טיתביוסינתמעקובת היניים בהמשמשת כתוצר ב

בסינתזת  הראשוןהשלב . בוצת פיגמנטים צמחיים גדולה המכילה גם את הביטא קרוטן()ק

שלב זה . . חומר זה מכיל כבר שתי טבעותGGDP -מ ent-CDP -ביצרת המתחיל  הג'יברלין

-ent -נוצר ה שלב הבא של המעקובתבודומיו.  chlormequate chloridמעוכב על ידי 

kaurene מכיל שלוש טבעות פחמניות( על ידי ה(- kaurene synthaseבשלב אחרי זה . 

מעוכב על אנזים ה, ent-kaurene oxidaseעל ידי האנזים  ent-kaurenoic acid -נוצר ה

 ent-kaurenoic acid -בשלב הבא הופך ה ראה בהמשך. -ודומיו  Uniconazole-ידי ה

 GA20השלב בו הופכים (. GA12) 12חומצה ג'יברלית  -לג'יברלין הפעיל הראשון במעקובת

מעוכב על ידי  ,בהתאמה, על ידי האנזים  GA4ו א GA1 -ל GA9או 

 .daminozideהמעכב 

מעט בכל האוקסינים הם קבוצת חומרי הצמיחה הראשונים להתגלות. הם פעילים כ -אוקסין

תהליכי הצמיחה בצורה ישירה או עקיפה, למשל באינדוקציה ליצירת איברים, בשלטון הניצן 

הקודקודי, בצמיחה, בהתמיינות רקמות וכו'. לא ברור אם תהליכים אלה אכן מושפעים 

במישרין על ידי אוקסין, או שהאוקסין משפיע על חומרי צמיחה אחרים והם אלו שלמעשה 

. האוקסין נוצר, באופן מתמיד במריסטמות ומשם הוא מועבר לשאר מבצעים את הפעולה

חלקי הצמח. חומר המוצא לסינתזת האוקסין, הוא החומצה האמינית טריפטופן. האוקסין 

חומרים בעלי פעילות של  3( וידועים לפחות עוד IAAאצטית ) –העיקר הוא החומצה אינדול 

המרוסס בריכוז  IAA -מלאכותי חומר הדומה לאוקסין. במרוצת השנים, הצליחו לייצר באופן 

 גבוה ומשמש כקוטל עשבים.

קבוצת חומרים הפעילה בחלוקת התא )ציטוקינזה(, בצמיחה, בשלטון הקודקודי,  -ציטוקינין

בסינתזה של חלבונים, בהשלמת איברים בחלקי צמח מנותקים, בדחיית הזדקנות רקמות 

טיים בעלי פעילות חזקה של ציטוקנינים. לכמה ועוד. ידועה קבוצה גדולה של חומרים סינת

מהם שימושים בחקלאות ובשימור פירות. קיימים מספר מבחנים ביולוגיים לקבוצה זו, 

הידועים שבהם מודדים את השפעתם על צמיחת רקמת קאלוס, על מידת שחרור ניצני 

ם מזדקנים. אפונה צדדיים משלטון הניצן הקודקודי ועל מידת מניעת הרס הכלורופיל בעלי

ציטוקנינים נוצרים בצמחים עילאיים בקודקודי השורש והעברתם לשאר חלקי הצמח נעשית 

 (.1988במוהל העצה. לא ידוע היכן נוצרים הציטוקנינים בצמחים חסרי שורש )שמואל, 



 12 

 של הג'יברלין. המעקובת הביוסינתטית: 1תמונה מס' 

  

 

קבוצות בנפרד, אחת בוולס ואחת  2חומצה אבציסית התגלתה ע"י  -חומצה אבציסית

 15(, מכילה ABAבארה"ב, כגורם המשתתף בתרדמת עצים ובשילוך. החומצה האבציסית )

ששונות במעט בפעילותן. מבחינה פיזיולוגית  אטומי פחמן ויש לה מס' צורות כימיות )איזומר(

במספר תהליכים כגון: עיכוב תרדמה של עצים וזרעים, ניתוק עלים ופירות  ABA -משתתף ה

)בהבשלה או בשלכת(, סגירת פיוניות, פעילות נוגדת ג'יברלין, ציטוקינין ואוקסין ועיקוב 

מעודד פריחה של צמחי יום קצר.  ABA -פריחה של צמחי יום ארוך )פרחי קיץ(. מצד שני, ה

ה ושלכת מאפשרת לצמחים לעבור את תנאי החורף הקשים. כמשרה תרדמ ABA -פעילות ה

כהורמון שבדרך כלל מדכא צימוח, בניגוד לרוב ההורמונים האחרים, יש לג'יברלין חשיבות 

חום קיצוני, כאשר נדרש דיכוי של הצימוח לא פחותה, בעיקר בתנאי קיצון כמו קור קיצוני או 

                                                   ים(.פרח –הווגטטיבי )והגברת הצימוח הרפרודוקטיבי 

להבדיל מכל שאר ההורמונים, שהם מוצקים מומסים, האתילן הוא גז. למרות שלא  -אתילן

היה ידוע על קיומו של הורמון צמחי גזי, כבר לפני שנים ידעו האנשים על קיומו של "משהו" 

שם לב שבננות מצהיבות  Cousins, 1910כבר ב שמעורב בהבשלה/ הבחלה של פירות.

ומתרככות יותר מהר בנוכחות תפוזים מבשילים. זיהוי הגורם כגז האתילן נעשה בשלב יותר 

רקמות, חומרים/תאים/פירוק  -באופן כללי, פעילותו של האתילן היא בכיוון הקטבולי מאוחר.

לן, הוא הגורם העיקרי )בנוסף האתי רקמות.חומרים/תאים/בניית  -להבדיל מהכיוון האנבולי

( ליצירת רקמת ניתוק ונשירה של פירות. בפרקטיקה החקלאית משתמשים באנאלוג ABA -ל

 אתרל, לזירוז הבחלה לשורה ארוכה של פירות בשלב האיחסון. –הסינטטי לאתילן 

Daminozide 

 

Chlormequat 

chloride Paclobutrazol

e 
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השפעתו של הורמון מסוים אינה ייחודית לאיבר מסוים או לתהליך התפתחותי מסוים, 

תלויה באתר המטרה שאליו הוא מגיע. ההורמונים הצמחיים משפיעים על תהליכי והיא 

התפתחות בהתאם לשינויים סביבתיים ולשלב ההתפתחותי הנוכחי של הצמח. בעוד שקצב 

המטבוליזם ותהליכי ההתפתחות בצמח מתרחשים ביחס ישר לכמות המשאבים, למשל יותר 

יים המשפיעים על המערכת ההורמונלית עוברים יותר פוטוסינתזה, שינויים סביבת שווה אור

 פיטוכרוםה עוצמות אור נמוכות הפועלות על מערכת  ,בצמח כגירוי הפועל כאות. לדוגמה

( במשך דקות ספורות, אינן מסוגלות להשפיע על )מערכת פיגמנטים המעורבת באותות אור

פיזיולוגיים, וכתוצאה  ההורמונים הצמחיים מסוגלים לעודד או לעכב תהליכים. הפוטוסינתזה

ההורמונים משפיעים על  -םשינוי מזערי בריכוז תוך מכך לווסת את התפתחות הצמח

יכול להפוך השפעה מיקרומולר. שינוי מזערי שכזה  10התהליכים בריכוזים מזעריים של 

 .(1991 ,פך )אילןימעודדת צמיחה למעכבת צמיחה ולה

 (.Curry and Lopez, 2008)על פי  ג'יברליןנוגדי  מווסתי צמיחה מלאכותיים -3.6

ספקטים היותר חשובים בגידול צמחי אשליטה על גודל הצמח וגובהו הוא אחד מה

שונים, הן המניעות את המגדלים לנסות ולהכוון במועדים דרישות שונות של השוק, חממה. 

את פריחת צמחי הנוי ולעצב את גודלם. יש מקרים מסוימים בהם יש צורך להאריך את 

  בצמחי ביתלמשל , כמו הגבעול, כדוגמת פרחי קטיף, אך  יש מקרים בהם קיים צורך בנינוסם

 –ים, סביבתיים, אגרו המגדלים יכולים לשלוט בגובה הצמח באמצעים גנטי(. 2003)מור, 

העבודה באמצעים כימיים כוללת יצירת מוטציות אקראיות . טכניים או באמצעים כימיים

ובירור של קווים קצרים יותר. הבקרה באמצעיים סביבתיים כוללת מניפולציה של האור 

אור, צמצום מרכיב האינפרה אדום בתאורה, ומניפולציות של ה)הגדלת עוצמת 

טמפ' )הורדת הפרשי הטמפ' בין היום ללילה והזמן שבו ניתנות הטמפ' ה , או(הפוטופריודה

כמו למשל עקת מים )מחסור( למיניהן טכניים כוללים שימוש בעקות -אמצעים אגרו השונות(.

 והרעבה לחנקן או זרחן. 

, של צמחים מסויימיםהצמיחה טכנולוגיות אלה יכולות להיות מאוד אפקטיביות בדיכוי 

המוארים מיני צמחים שונים הכוללות אבל כאשר מגדלים את הצמחים בחממות גדולות, 

 פחותיכולת לשלוט על הטמפ' בצורה מוחלטת, האמצעים האלה  בהיעדרו בתאורה טבעית

יש דרישה שונה. לכן הגדלים בחממה הצמחים מיני בגלל שלכל אחד מ , בעיקריעילים

הגידול מעכבי באמצעים כימים. לצורך כך פותחו  פותחה האפשרות של שליטה בגובה הצמח

עיכוב המגדלים יכולים להשיג את אפקט (. Plat Growth Retardants- PGRים )יהכימ

וריכוזו כך שיתאימו לצמח ספציפי. ישנם סוגים רבים המעכב הגידול של הצמחים ע"י בחירת 

 היאהחומרים. המשמעות  יישוםל שונותגידול וקומבינציות בניהם וישנן דרכים מעכבי של 

  .שעל המגדלים לנהוג בזהירות ובחוכמה ביישום חומרים אלה
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ישנה שורה של מווסתי צמיחה סינתטיים המעכבים את סינתזת ההורמון ג'יברלין 

( ובכך מעכבים את הצימוח הווגטטיבי של הצמח וגורמים במקרים רבים 3.5)ראה סעיף 

באתרים שונים במעקובת  i. החומרים הללו מעכבים את סינתזת ההורמולנינוסו

ניתן לראות את מעכבי הג'יברלין השונים  2. בטבלה מס' 1ראה תמונה מס'  -הביוסינתטית

 בהמשך יתוארו חלק מהמעכבים יותר בפירוט. אשר עושים בהם שימוש.

 . בהם נעשה כיום שימוש ן מסחרייםמווסתי צמיחה נוגדי ג'יברלירשימה של : 2טבלה מס' 

Application 

Method(s) 

Absorption 

Site(s) 

Difficulty of Use Relative Activity Active Ingredient 

Spray, dip, 

drench 

Leaves, roots Medium Medium ancymidol 

Spray Leaves, roots Low Low chlormequat 

chloride 

Spray Leaves Low Low daminozide 

Spray Leaves Low Medium ethephon 

Spray, dip, 

drench 

Stems, roots High High flurprimidol 

Spray, dip, 

drench 

Stems, roots High High paclobutrazol 

Spray, dip, 

drench 

Stems, roots High High uniconazole 

Adapted from Barrett (2001) and Hammer (2001). 

Daminozide : המאוחרים של מווסת צמיחה נפוץ בקרב מגדלי הפרחים, הוא פועל בשלבים

 -אחרים, ל PGR -. יחסית ל1ראה תמונה מס'  -המעקובת הביוסינתטית של הג'יברלין

Daminozide ( נדרש ריכוז גבוה יחסית של יש את רמת הפעילות הנמוכה ביותר

Daminozide חיסרון נוסף  הג'יברלין(. עיקוב סינתזת –קט הנדרש פעל מנת לקבל את הא

 הוא האפשרות ליישמו אך ורק בריסוס ולא בהגמעה.  Daminozide-של ה

Chlormequat Chloride (CC):  את יצירת הורמון הגדילה גם הוא מווסת צמיחה המעכב

, daminozide -ג'יברלין. התכשיר מועבר לצמח דרך העלים או דרך השורשים. להבדיל מ

CC 1ראה תמונה מס'  -ב את סינתזת הג'יברלין באתר אחר במעקובת הביוסינתטיתכמע .

ליצירת תכשיר שמעכב את סינתזת  daminozide -לבין הCC   -ישנה אפשרות לשלב בין ה

 הג'יברלין בשני אתרים בו זמנית במעקובת הביוסינתטית.

Uniconazole: באתר שונה  רמון הגדילה ג'יברליןמווסת צמיחה המעכב את יצירת הו

. התכשיר מועבר בצמח בתוך העצה, 1ראה תמונה מס'  -Daminozide -וה  CC -מאשר ה
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הן על ידי  מיושםהחומר פוף פרקים של הצימוח הנוסף. יפועל על נקודת צמיחה, וגורם לצ

 .הגמעהריסוס הנוף, והן על ידי 

aclobutrazolep:  על אותו  כמעכב יצור של ג'יברליןגם הוא מסוות צמיחה סיסטמי, הפועל

יצירת נוף גורם להחומר . גם חומר זה מיושם גם ע"י ריסוס וגם ע"י הגמעה. שלב בביוסינתזה

 -וה uniconazole -למעשה ה .(1998, צפוף יותר ועשוי להגביר פריחה וחנטה )גלי

paclobutrazole ( והן באתר על 2הן במבנה הכימי שלהם )ראה תמונה מס'  הם אנלוגים

 (.1פני המעקובת הביוסיתטית של הג'יברלין )ראה תמונה מס' 

   uniconazole. -ה משמאל paclobutrazole -ה : מימין2תמונה מס' 

  

 צמח המור 3.7 

 משפחת הירבוזייםשייך ל( 3)תמונה מס'  –( .Gomphrena sp)המור צמח 

(Amaranthaceae )פריחתו נישאת על גבי ענפי פריחה דיכוטומיים  .ילה'ומוצאו בצ

צפופה. הענף הפורח מגיע )קבוצה של פרחים המסודרים באשכול( המסתיימים בתפרחת 

ועד  ס"מ ומתאים כצמח למילוי זרים. תקופת פריחתו הינה בסתיו המאוחר 70-80לגובה של 

שצבעם  מופיעים בחפיםצבעים האביב. הצמח הוא בעל חיי אגרטל ארוכים ביותר היות ול

בניגוד לפרח, החפים נשארים עם צבעם המקורי זמן רב בהרבה מאשר  .ארגמן כחלחל

, כך שצבע הפרח נתרם על , בדומה לבוגנוויליההפרח עצמו לבן, קטן, ובלתי מורגשהפרח. 

לצמח זה מבנה אופייני: גבעול מרכזי צירי עם התפצלויות  .ידי החפים ולא על ידי הפרח עצמו

וריות, לאורכו היווצרות ענפים צידיים )לטרלים(. כל לטרל מתפצל בהתפצלויות דיכוטומיות ד

כשהתפצלות אחרונה נושאת פרח סופי. מתחת לפרח ובסמוך אליו התפצלות נוספת שגם 

מגודל בארץ בניסיון המור בסיומה פרחים. תפרחת  של צמח המור היא תפרחת מסיימת. 

הניסויים להפוך את המור לצמח עציץ קטן פי נוי למילוי זרים. לאקלם אותו כצמח קטיף של ענ

 וצפוף נעשים כבר מספר שנים במו"פ ערבה דרומית שבסמוך לקיבוץ יטבתה בערבה.
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 : פרח המור3 'תמונה מס    

 

 השערת החקר 3.8

, נדרשת הוספת מוצרים ארץ ובעולםלאור ההתפתחויות האחרונות בשוק הפרחים ב

ולעצבם או לכוון את פרחים קיימים ב השתמש. אחת הדרכים היא לחדשנייםחדשים ו

כמו בפרחי  -בהתאם לדרישת השוק. לעיתים השינויים מתבטאים בהארכת הגבעולפריחתם 

כמו בצמחי עציץ ובצמחי  -קטיף, אך ברוב המכריע של המקרים הצורך הוא נינוס הצמחים

צמח בתנאי גידול רגילים המופע צמח המור נפוץ בעיקר כצמח למילוי זרים.  .בית מסוימים

על מנת להפכו פרחים מרוחקים אחד מהשני. ו בעל גבעולים ארוכים צמחה -הוא מאוד מפוזר

 -ההורמון ג'יברלין ימעכבשני שימוש בנעשה בעבודה זו יש צורך לננסו.  ,לאטרקטיבי

 חקרההשערת  ניהן.בי ותהשווא נערכוו uniconazole -ומגנום paclobutrazole -קולטאר

קצרים מפרקים לקבלת צמחים בעלי  יביא בשני מעכבים אלההשימוש בעבודה זו היא כי 

.יותר ופריחה צפופה יותר
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 שיטות וחומרים.  4

 (Hawita flor) כבול 45%מצע הגידול בה נעשה שימוש בניסוי זה הכיל: : הכנת הניסוי -4.1

(. תערובת הקרקע דשניתקומפוסט ) 10% -ו אגריקל, תעשיות הבונים() וורמיקוליט 45%, 

זרעי  30~20ליטר. לכל עציץ הוספו  1הורטבה על ידי מים והועברה לעציצים בנפח של 

Gomphrena sp. בשלושה ס"מ של מצע גידול. העציצים עם הזרעים מוקמו  2-אשר כוסו ב

ראה  –" מעלה שחרות"עציצים על גבי שולחן בחממה הלימודית בבית הספר  בלוקים של

הניסוי  בכל יום. 1ליטר לשעה, דקה  1. כל עציץ הושקה בטפטפת בספיקה של 4תמונה מס' 

( וריסוס עלים במגנום paclobutrazoleביקורת, ריסוס עלים בקולטאר ) –טיפולים  3כלל, 

(uniconazole)חזרות. 8-9 -, ו 

בכל עציץ.  .Gomphrena spזרעי  30~20נזרעו  16.5.16בתאריך : הניסוי מהלך -4.2

  .בוצע דילול נבטים, להשארת צמח אחד בלבד בכל עציץ 10.6.16בתאריך 

 .(21.6.16) בתחילתו תמונה כללית של מערך הניסוי :4תמונה מס' 

  

(, הם 4ס"מ לערך )ראה תמונה  10, כאשר הצמחים היו בגובה של 3.7.16בתאריך 

-ומגנום)מכתשים(  paclobutrazole -רוססו לראשונה במעכבי הצמיחה קולטאר

uniconazole  )250בריכוז של  )תפזולppm 300 -וppm  בהתאמה. הריסוס נעשה

העלים עד ליצירת  (, כאשר התרסיס מותז על5באמצעות בקבוקי התזה )ראה תמונה מס' 

, 8.9.16כביקורת, רוססו הצמחים במים בלבד. ריסוסים נוספים נעשו בתאריכים נגר קל. 

ננעצו מקלות כאשר הצמחים הגיעו לגובה של חצי מטר לערך, . 27.10.16 -ו 6.10.16

ימים,  158הניסוי נמשך, במבוק בכל עציץ והצמחים נקשרו אליהם באמצעות תופסנים. 

 .8.12.16ועד  3.7.16מהתאריך 
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 -ו 8.9.16, 3.7.16: מדידות גובה של הצמחים נעשו בתאריכים מדידות ואנליזות -4.3

של מדידות ו 8.9.16 -ו 3.7.16ם נעשו בתאריכים פרקיה פרמסשל מדידות  ,27.10.16

נעשו בתאריכים  משולשים"(פרחים הומספר קבצי הפרחים )ה"אורכם , הפרחיםפר מס

צמחים מכל טיפול( נעשו  3צילומים של הצמחים ) .8.12.16 -ו 27.10.16, 6.10.16, 8.9.16

, נעשתה tאנליזה סטטיסטית של התוצאות )ממוצע, סטיית תקן ומבחן . 4.11.16בתאריך 

 .Excellבאמצעות תוכנת 

 .שני מעכבי הצמיחה ובקבוקי ההתזה שלהם: 5תמונה מס' 
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 .  תוצאות.5

חומרים מעכבי סינתזת ג'יברלין, שני לשימוש ב בניסוי זה נבחנה ההשפעה שיש

paclobutrazole ו- uniconazole,  פרמטרים ווגטטיביים שונים, הנוגעים לצמח עצמו, על

. הטיפולים במעכבי סינתזת הג'יברלין כמו גם פרמטרים רפרודוקטיביים הנוגעים לפרחים

צמח ולהפכו לצמח עציץ אטרקטיבי )ראה מבוא(. לצורך הנעשו במטרה להביא לנינוסו של 

 158מור בחממה הלימודים של בית הספר "מעלה שחרות" במשך  יגודלו צמחהונבטו וכך 

במעכבי סינתזת ג'יברלין,  ,ס"מ 10 -החל מהגעתם לגובה של כפעמים,  4וטופלו 

paclobutrazole ו- uniconazoleבמהלך הניסוי  .ראה שיטות וחומרים -, שיושמו בהתזה

אורכו של הצמח, מספר פרקיו, מספר פרחיו ואורכם וכן מספר המקבצים  נמדדובסופו של ו

לבחון האם התוצאות שונות זו מזו ונעשתה אנליזה סטטיסטית של פרחים )"משולשים"(, 

 (.t)מבחן  באופן מובהק

 .הטיפולים, בשלושת מציג את העלייה בגובה הצמחים לאורך הניסוי 2 'גרף מס

 בין הטיפולים השונים. P<0.05אותיות שונות מייצגות הבדל סטטיסטי במובהקות של 

 

 כי:ניתן לראות  2מגרף מס' 

בסוף הניסוי, ובערך במחצית התקופה היה ניתן לראות הבדל מובהק בין הטיפולים  .1

 (. P<0.05השונים בגובהם של הצמחים )

 מגובה צמחי הביקורת 3במגנום קטן פי גובה הצמחים שטופלו בסופו של הניסוי,  .2

  .ס"מ בממוצע( 75ס"מ בממוצע מול  30)

 לניסוי, ישנו כבר הבדל מובהק בגובה הצמחים בין הטיפולים השונים. 67ביום גם  .3
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ניתן לראות את מספר הפרקים על הגבעול הראשי בתחילת הניסוי וביום  3בגרף מס' 

שלו בשלושת הטיפולים. אותיות שונות מייצגות הבדל סטטיסטי במובהקות של  67 -ה

P<0.05 .בין הטיפולים השונים 

 

 ניתן לראות כי: 3מגרף מס' 

עול הראשי בין צמחי לניסוי, ישנו הבדל מובהק במספר הפרקים על הגב 67 -ביום ה .1

 הביקורת לבין הצמחים שרוססו בקולטאר.

אין הבדל מובהק במספר הפרקים על הגבעול הראשי בין צמחי הביקורת לבין  .2

 הצמחים שרוססו במגנום.

מגנום שרוססו ב םצמחיהאין הבדל מובהק במספר הפרקים על הגבעול הראשי בין   .3

 קולטאר.בלבין הצמחים שרוססו 

הנוגעים לגובהו של הצמח ומספר בנוסף לפרמטרים הווגטטיביים שנבחנו בניסוי זה, 

כגון מספר הפרחים, צפיפותם של הצמח הפרמטרים הרפרודוקטיביים בחנו גם פרקיו, נ

 -ניתן לראות את מס' הפרחים לצמח החל מהיום ה 4)פרחים משולשים( וגודלם. בגרף מס' 

 לניסוי ועד סיומו. 67

 ניתן לראות כי: 4מגרף מס' 

, לא היה הבדל מובהק לניסוי 116 -, כמו גם ביום ה158 -בסוף הניסוי, ביום ה .1

 (.P<0.05במספר הפרחים, בין הטיפולים השונים )

פרחים  140נע סביב  , בכל הטיפולים,מספר הפרחים לצמחבסוף הניסוי בממוצע,  .2

 לערך.
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מוצג הגודל הממוצע של הפרחים בצמח, בסוף הניסוי בשלושת  5בגרף מס' 

בין הטיפולים  P<0.05הטיפולים. אותיות שונות מייצגות הבדל סטטיסטי במובהקות של 

 השונים.

 

 ניתן לראות כי: 5מגרף מס' 

( בגודל הפרח, בין הצמחים p<0.05בסוף הניסוי, ניתן לראות שקיים הבדל מובהק ) .1

 שרוססו במגנום, לבין הטיפולים האחרים. 
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( בגודל הפרח בין הצמחים שרוססו בקולטאר לבין צמחי p>0.05אין הבדל מובהק )  .2

 הביקורת.

גודל הפרח של מ 60% -גודל הפרח הממוצע של הצמחים שרוססו במגנום גדול ב .3

 צמחי הביקורת. 

עת התפתחות הפרחים, שמנו לב כי בצמחים בחודשיים האחרונים של הניסוי, ב

אותם פרחים הם למעשה פרחים שרוססו במגנום, בעיקר, התפתחו "פרחים משולשים". 

כך שנוצרת קבוצה של פרחים אשר נותנים אפקט של  ,בודדים שאורך הפרקים בניהם מזערי

משולשים", מצד יתן לראות "פרחים נ  6בתמונה מס'  מספר אונות. בעלפרח אחד יותר גדול 

בהמשך, נספר  שמאל על הצמח ומצד ימין כקבוצה של פרחים שנקטפו לצורך מדידות אורך.

אחוזם של "הפרחים המשולשים" מכלל הפרחים על שלושה צמחים מכל טיפול וגם מצמחי 

 הביקורת.

 מצד שמאל עדין על הצמח מצד ימין קטופים. –, "פרחים משולשים" 6תמונה מס'         

  

מוצג אחוז ה"פרחים המשולשים" מכלל הפרחים בצמח, בכל אחד  6בגרף מס' 

בין  P<0.05(. אותיות שונות מייצגות הבדל סטטיסטי במובהקות של n=3מהטיפולים )

 הטיפולים השונים.

 ניתן לראות כי: 6מגרף מס' 

( באחוז הפרחים ה"משולשים", מכלל p<0.05בסוף הניסוי קיים הבדל מובהק ) .1

 הפרחים, בין הצמחים שרוססו במגנום ובין האחרים. 

( באחוז הפרחים ה"משולשים" בין הצמחים שרוססו p>0.05אין הבדל מובהק ) .2

 בקולטאר לצמחי הביקורת.

חלקם היחסי של ה"פרחים המשולשים" בצמחים שרוססו במגנום, היה גדול בהרבה  .3

 (.8הביקורת )בערך פי מחלקם היחסי בצמחי 
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כאמור, מטרתה של עבודה זו הייתה להביא לנינוסו של צמח המור ולהפכו לצמח עציץ 

 מראה כללי של ניתן לראות  Xבתמונה מס'  בעל מבנה כדורי עם פרחים צפופים. ,אטרקטיבי

 כל טיפול בסיומו של הניסוי.מצמחים  3

, צמחים c-aצמחים מכל טיפול בסיומו של הניסוי. תמונות  3: מראה כללי של 7תמונה מס' 

צמחים שרוססו  ,i-gצמחי הביקורות ותמונות  ,f-dשרוססו במגנום, תמונות 

  בקולטאר.
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ניתן לראות שהמראה הכללי של הצמחים שרוססו במגנום הוא הקרוב  7מתמונה מס' 

 ביותר לדרישות השוק. 
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 .דיון6

בניסוי זה נבחנה ההשפעה שיש לשימוש בשני מעכבי סינתזת ג'יברלין, 

paclobutrazole ו- uniconazole על פרמטרים ווגטטיביים ורפרודוקטיביים של צמח המור ,

וטופלו  158במטרה להפכו לצמח עציץ אטרקטיבי. לצורך כך הונבטו וגודלו צמחי מור במשך 

 paclobutrazoleס"מ, במעכבי סינתזת ג'יברלין,  10 -פעמים, החל מהגעתם לגובה של כ 4

ופו של נמדדו אורכו של הצמח, מספר , שיושמו בהתזה. במהלך הניסוי ובסuniconazole -ו

התוצאות  פרקיו, מספר פרחיו ואורכם וכן מספר המקבצים של פרחים )"פרחים משולשים"(.

 העיקריות שנמצאו בניסוי זה הן:

 מגובה צמחי הביקורת  3קטן פי היה בסופו של הניסוי, גובה הצמחים שטופלו במגנום  .1

 .(בביקורת ס"מ בממוצע 75מול בטיפול ס"מ בממוצע  30)

הבדל מובהק במספר הפרקים על הגבעול הראשי בין לניסוי לא נמצא  67 -ביום ה .2

 צמחי הביקורת לבין הצמחים שרוססו במגנום.

 .בסוף הניסוי, לא היה הבדל מובהק במספר הפרחים, בין הטיפולים השונים .3

לבין בגודל הפרח, בין הצמחים שרוססו במגנום,  הבדל מובהק נמצאבסוף הניסוי  .4

 הטיפולים האחרים.

מגודל הפרח  60% -גדול בהיה גודל הפרח הממוצע של הצמחים שרוססו במגנום  .5

 של צמחי הביקורת.

אחוז הפרחים ה"משולשים", מכלל הפרחים, בין בבסוף הניסוי קיים הבדל מובהק  .6

 הצמחים שרוססו במגנום ובין האחרים.

גדול בהרבה  , היהבמגנום בצמחים שרוססוה"פרחים המשולשים"  חלקם היחסי של .7

 (.8צמחי הביקורת )בערך פי מחלקם היחסי ב

לניסוי ישנו הבדל מובהק בגובה  67 -, כבר מהיום ה2כפי שניתן לראות בגרף מס' 

ביחס לצמחי  uniconazole -ו paclobutrazoleהצמחים שרוססו בנוגדי הג'ברלינים, 

נמוכים באופן מובהק מהצמחים  היו uniconazole -הביקורת, כאשר הצמחים שרוססו ב

היה  uniconazole -בסוף הניסוי, גובה הצמחים שרוססו ב. paclobutrazole  -שרוססו ב

דתם של שגיא והררי עבוחלק מ(. כ7כשליש מגובהם של צמחי הביקורת )ראה גם תמונה מס'

 250( בריכוז של )קולטאר  paclobutrazole ג'יברליןנוגדי השל  תםהשפע( נבדקה 2004)

ppm ו- uniconazole  300)מג'יק( בריכוז של ppm,  רך אעל התפתחות צמח המור. הניסוי

, פעם אחת בלבד, התבצע כחודשיים לאחר השתילהבחומרים אלה  והריסוסחודשים  6 -כ

טיפול הש ( מצאו2004שגיא והררי ) .ס"מ לערך 60כבר לגובה של  והגיע יםכאשר הצמח

ישנם שני הבדלים  .םהמור כלל ולעיתים אף מאריך אותצמחי אינו מננס את  ג'יברליןבנוגדי ה

(: א. הריסוס הראשון בעבודתנו 2004מהותיים בין עבודתנו זו ועבודתם של שגיא והררי )
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ס"מ. ב.  60 -ס"מ בלבד ולא בגובה של כ 10 -נעשה כאשר הצמחים היו בגובה של כ

ריסוסים בהפרש של מספר שבועות זה מזה ולא ריסוס אחד בלבד. לא מן  4בעבודתנו בוצעו 

הסבר אפשרי נוסף הנמנע שהסברים האלה מסבירים את ההבדל הדרמטי בין התוצאות. 

אשר  ,זה ינותנאי אטיולציה יותר חזקים מאשר בניסו ייתכן ובניסוי המצוטט שררוהוא, כי 

מאמרם של , ראה יםמננס יםכחומר  נוגדי הג'ברליניםפגעו באפקטיביות של 

Kamoutsisand and Chronopoulou-Sereli (1999) . 

, מצד אחד הביא ג'יברליןהריסוס במעקבי ה 4 -ו 2כפי שניתן לראות בגרפים מס' 

במאמרם  נמוכים יותר ומצד שני לא פגע במספר הפרחים לצמח.הביאה לקבלתם של צמחים 

נבדקה ההשפעה של  Kamoutsisand and Chronopoulou-Sereli (1999) של  

paclobutrazole   מ"ג לעציץ ושל אור בעוצמות שונות תוך  2.0, 1.0, 0.5בריכוזים של

 40-50 -שגובהו כ Gardenia -צמח האורכו של על  98%, 67%, 0%שימוש בהצללות של 

 ההתבצעבהגמעה  paclobutrazole -ה ה שלהיחיד האפליקציה בתנאי חממה.ס"מ 

המצוטטת בעבודה  .כשלושה שבועות לאחר תחילת הניסוי. הניסוי כולו ארך כשישה חודשים

ככל הצמח ומספר הפרחים בצמח. התוצאות שהתקבלו מניסוי זה הראו כי  גובהנבדקו 

הצמח קטנו בהתאמה, תחת  גובהגדל כך כמות הפרחים לצמח ו paclobutrazole -שמינון ה

כמות ההצללה גדלה כך השפעתו של החומר שבנוסף לכך, ככל כל עוצמות האור שנבדקו. 

כי השימוש ברשתות הצל הביאה לביטול אפקט בעבודתם טענו המחברים  המננס פחתה.

ברמות אור האטיולנטים השוררים  התנאיםכתוצאה מ paclobutrazole -הנינוס של ה

לא גרם לירידה במספר הפרחים  ג'יברליןכאמור, בעבודתנו, הריסוס במעקבי ה. נמוכות

כתוצאה מהריסוס  ,העובדה שבעבודתנו זו לא הובחנה ירידה במספר הפרחים לצמח צמח.ל

 Kamoutsisand and Chronopoulou-Sereliלעומת עבודתם של , ג'יברליןבנוגדי ה

בהתזה  ג'יברליןשני הסברים: א. בעבודתנו יושמו נוגדי ה יכולה להיות מוסברת ע"י ,(1999)

שיושמו בניסוינו ובניסוי  ג'יברליןלעומת הגמעה בניסוי המצוטט. ב. למרות שכמויות נוגדי ה

, בעבודתנו ניתנה מ"ג לצמח בניסוינו, ע"פ הערכה( 0.5-0.8המצוטט היו בסך הכל דומות )

 חודשים ובעבודה המצוטטת במכה אחת. 3.5לאורך של  כמות זאת

הניב צמחים יותר  uniconazole -, הטיפול ב5 -ו 4, 2כפי שניתן לראות בגרפים מס' 

נמוכים באופן מובהק מאשר הביקורת, אי פגיעה מובהקת במספר הפרחים לצמח ופרחים 

בי כהשפעתם של מע בחן את Starman (1991)גדולים יותר באופן מובהק ביחס לביקורת. 

בעבודה  וס.ת, על הצימוח והפריחה של צמח הנוי ליזיאנuniconazoleשונים, כולל  ג'יברלין

 הככל שעולאם בריסוס ואם בהגמעה, , uniconazole -המצוטטת נמצא כי, כאשר מיושם ה

כאשר ניתן החומר בריסוס  מתקבלים צמחים נמוכים יותר ויותר, באופן מובהק.כך  ,ריכוזו

צמחי הביקורת מ נמוכים בחציהצמחים שהתקבלו מ"ג לליטר,  20חד בלבד, בריכוז של א

 ,התזות שתיב באותו ריכוז, uniconazole -ס"מ(. כאשר יושם ה 51.1ס"מ מול  26.3)
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(. תוצאות בביקורת ס"מ 52.8מול בטיפול ס"מ  20.6יותר ) התקבלו צמחים נמוכים אף

 .מ"ג חומר לעציץ 1.6בריכוז של  , ייושם בהגמעהuniconazole -דומות התקבלו כאשר ה

 uniconazoleכאשר נבחנה השפעת היישום של  .(בביקורת ס"מ 51.1מול בטיפול ס"מ  32)

על מספר הפרחים, נמצא כי כאשר ייושם החומר בריסוס  ,מ"ג לליטר 20בריכוז של  ,בריסוס

בשני ריסוסים החומר אחד בלבד לא הייתה השפעה על מספר הפרחים. אולם כאשר ייושם 

 1.7בביקורת לעומת  3.8נמצאה ירידה מובהקת במספר הפרחים ))כמות כפולה של חומר( 

מעבר מקבל כמות  יאנתוסהליז כאשר צמחכי ניתן אם כך לראות במאמר המצוטט,  בטיפול(.

כאשר נתון מעניין שנמצא במאמר המצוטט הוא ש של חומר, מושג אפקט שלילי.לסף מסוים 

, אשר מביא לנינוסו מ"ג חומר לעציץ 1.6בריכוז של  ,בהגמעה uniconazole -הם שמיו

בהתזה, והיא הגדלה  uniconazole -מתקבלת תופעה הפוכה מזו שמתקבלת ביישום ה

כאשר נבחנה  פרחים בטיפול(. 5.3פרחים בביקורת לעומת  2.4פר הפרחים )במסמובהקת 

 uniconazole (20על גודל הפרח נמצא שריסוס אחד של  uniconazole -השפעת יישום ה

היו בביקורת עלי הכותרת  -לקבלה של פרחים קטנים יותר באופן מובהקהביא מ"ג לליטר( 

שני ריסוסים הביאו לקבלתם של עלי כותרת  ס"מ בטיפול. 5.5ס"מ לעומת  6.2בגודל של 

אם  .יםבהגמעה לא פגע כלל בגודל הפרח uniconazole -יישום המאידך,  עוד יותר קצרים.

, uniconazole -כך, התמונה המתקבלת מהניסוי אותו ערכנו ומהמאמר המצוטט היא: א. ה

מננסת את  גם בהגמעה וגם בריסוס מננס את הצמחים. כמות גדולה יותר של החומר

ימת של ים )כמות מסוהצמחים אף יותר. ב. כאשר מדובר בכמות הפרחים, ישנו סף מסו

גורם לירידה במספר הפרחים. ייתכן כי  uniconazole -חומר המסופקת לצמח( שמעבר לו ה

בניסוי שלנו, אם היינו עולים במספר הריסוסים, יתכן והיינו פוגעים במספר הפרחים. ג. לגבי 

קבלת ל uniconazole -, שלא כמו בניסוי המצוטט, בניסויינו הביא הריסוס בגודל הפרח

פרחות יותר גדולות(. שלא כמו בניסוי שלנו, בניסוי המצוטט, פרחים יותר גדולים )בעצם, ת

עוד נתון האפקט היחיד שנצפה היה אי פגיעה בגודל הפרח או קבלת פרחים יותר קטנים. 

המושפעים שנם פרמטרים בוטניים, במקרה זה גודל הפרח, י שעולה מהניסוי המצוטט הוא כי

 .באופן שונה אם החומר מיושם בריסוס או בהגמעה

טבילתם של ייחורים  מצאו כי Wang & Gregg (1991)בעבודה עם צמחי היביסקוס, 

-25 בריכוז של  paclobutrazole -ו uniconazole שניות בתמיסות של 5למשך 

100ppmכאשר השהתפתחו מהם, ם גרמו לנינוס הצמחי- uniconazole  היה יותר

 -בגובה הצמח וה 75%לפחיתה של   uniconazole -גרם ה 25ppmבריכוז של אפקטיבי. 

paclobutrazole   בנוסף מצאו החוקרים כי בריכוזים שנבחנו, בלבד.  25%לפחיתה של

 לירידה במספר הפרחים, אך ללא השפעה על גודל הפרחים. גרמו שני החומרים המננסים

, לפחות במקרה הספציפי הזה, uniconazole -תוצאות אלה מחזקות את תוצאותינו בכך שה

, Starman (1991)בנינוס הצמחים. בדומה לניסוים של  paclobutrazole -יעיל יותר מה
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ימוש בחומרים המננסים לפגיעה בניסוי המצוטט גרם השגבוהים, גם  uniconazoleבריכוזי 

תוצאות ניסויינו והניסוי המצוטט מראות שעבור כל  בניגוד לתוצאות ניסויינו. במספר הפרחים,

ריסוס או התזה, ריכוז החומר המננס  –צמח ישנו כנראה פרוטוקול ספציפי )אופן יישום 

מספר פרחים ומספר הריסוסים(, אשר מביא לנינוסו של הצמח מבלי לפגוע בפריחה שלו )

וגודלם(. למרות שלא נעשה חיפוש יסודי בספרות, מהמאמרים שסקרנו, לא מצאנו מקרה בו 

 גרם השימוש בחומרים המננסים לקבלת פרחים יותר גדולים.

-בפרוטוקול הנינוס של צמח ה מהותיבעקבות עבודה זו אנו ממליצים על שינוי  ,לסיכום

Gomphrena  , ואף ליצור פרחים גדולים יותר ו"פרחים משולשים".  להביא לנינוסועל מנת

אפליקציה יותר . ב. 300ppmבריכוז של  uniconazole -השינוי כולל: א. ריסוס בהשינוי 

ריסוסים  4 מתןס"מ. ג.  10כאשר הצמחים מגיעים לגובה של  -מוקדמת של החומר המננס

חשוב לציין כי  ריסוס. אפליקציה של החומר על ידי. ד. בהפרשים של חודש וחצי לערך

הפרוטוקול הנ"ל מבוסס על עבודה זו, ואין פירושו כי פרוטוקולים אחרים לא יעבדו. המלצות 

 ברוח זו הועברו לתחנת הניסיונות מו"פ ערבה דרומית. 

 

 

 

 

 :תודות

 בעבודה המעשית.על העזרה רבה לדוקטור גבי בנט על ההנחיה והליווי ולבן פישל תודה 
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