השפעתמליחות
עלצימוחעצי
אבוקדו
תמונתארכיון

ניריתברנשטיין,אברהםמאירי/המכוןלמדעיהקרקע,
המיםוהסביבה,מרכזוולקני
מריםזילברשטיין/שה"מ,משרדהחקלאות)מיל,(.
היום'ביובי'שדהאליהו

¯

מפרסומימינהלהמחקרהחקלאימס'605/08-המאמרעברביקורתמדעית

ובאוסטרליה).(Dowton, 1978הנזקמתבטאבצריבותעליםובירידה
ביבול)שטיינהרדטוחוב',(1995,גםבעציםהמורכביםעלכנות
עמידות)בןיעקב.(1988,
עץהאבוקדורגישמאודלמליחותכוללתולהשפעהספציפיתשל
נתרןוכלור)בןיעקב,1988,שטיינהרדטוחוב',(1995,כאשרסימני
הנזקלצמחשלשניהיסודותשונים:ריכוזיכלורידעודפיםמתבטאים
בעליםכצריבותהמתחילותבקצההעלהוגורמותלנשירתעלים
מוקדמת),(Ayers et al., 1951; Kadman, 1963בעודשריכוזינתרן
עודפיםגורמיםלכתמיםנקרוטייםביןהעורקים).(Hass, 1950
ריכוזיניטרטגבוהיםבתמיסתהקרקעמעכביםקליטתכלוריד
והופעתנזקיעלווהבעץהאבוקדו),(Bar et al., 1997; Xu et al., 2000
ויתכןשנזקיעליםגורמיםלהפחתתפוטנציאלההנבהשלהעץ
עקבצמצוםשטחהעליםהמטמיע)Ayers at al., 1951; Bingham et
.(al., 1968בארץנמצא,כימליחותגורמתלפחיתהשל10-30%
ביבולים)שטיינהרדטוחוב';1995,בןיעקב.(1988,הנזקלצמח
מתבטא גם בירידה בקוטר הגזע ,גובה העץ וצימוח עלווה
).(Bernstein et al., 2001; Haas, 1950; Bingham and Fenn, 1966

‚ÂÓÎ†¨˙ÂÁÈÏÓÏ†Â„˜Â·‡‰†ıÚ†Ï˘†‰‰Â·‚‰†Â˙Â˘È
‚ÏÂÏÚ˘†¨ÂÈ˘¯Â˘†˙Î¯ÚÓ†Ï˘†„ÁÂÈÓ‰†‰·Ó‰†Ì
ÌÈ˘¯Â„†¨‰Ê‰†È¯ÓÂÁÂ†ÌÈÓ†˙ËÈÏ˜·†ÌÈÈ˘˜Ï†ÌÂ¯‚Ï
·¯˘˜‰†ÔÎÂ†˘¯Â˘‰†˙ÂÏÈÚÙÂ†ÁÂÓÈˆ†¨˙ÂÁÈÏÓ†ÔÈ·†¯˘˜‰†¯Â¯È
·˙·Â‚˙†˙‡†ÔÂÁ·Ï†‰‡·†ÂÊ†‰„Â·Ú†ÆÛÂ‰†˙ÂÏÈÚÙÂ†ÁÂÓÈˆ†ÔÈ
¨ÌÈÁÏÂ˜†ÔÈÈÙ‡Ó‰†ÁÂÂË·†˙ÂÁÈÏÓÏ†Â„˜Â·‡‰†ıÚ†Ï˘†ÁÂÓÈˆ‰
¯˙ÂÈ† ˘È‚¯† ˘¯Â˘‰† ÁÂÓÈˆ† ‰ÈÙÏ† ‰Á‰‰† ˙‡† ÔÂÁ·Ï† ÔÎÂ
ÆÛÂ‰†ÁÂÓÈˆÓ†˙ÂÁÈÏÓÏ
‡Â·Ó
עץהאבוקדוידועכבעלרגישותגבוההלמליחות)Ayers et al.,
1951; Bernstein, 1965; Bingham and Fenn, 1966; Branson and
.(Gustafson, 1972; Haas, 1929נזקימליחותבאבוקדודווחובישראל
),(Steinhardt et al., 1988; Ben-Yaacov, 1972; Bar et al., 1997בטקסס
) ,( Haas, 1929בקליפורניה) ( Branson and Gustafson, 1972

‘Alon Hanotea’ vol. 63 November 2009

41

)(1033

'עלוןהנוטע'שנהס"ג,נובמבר2009

Ù¢ÂÓ·†‰Ó
המזוןהוחלפהפעמייםבשבועבמהלךכלתקופתהניסוי.
■ טיפוליההמלחה30:יוםלאחרהעתקתהשתיליםלתמיסת
המזון,כשבועייםלאחרשהחלהצמיחתשורשוניםחדשים,החלו
טיפוליההמלחה.נערכושניניסויים:
.1בניסויראשוןחולקוהצמחיםלשניטיפולים-ביקורתומלח.
רמתהמלחבטיפולהביקורתהייתה1מילימולר.NaClרמתהמלח
בטיפולהמליחותהועלתהבשלושמדרגות-ל15,5-ו25-מילימולר
,NaClבמרווחיםשלשישהשבועות.שבועלאחרכלהעלאה
במליחותהתבצעמעקבאחרצימוחנוףושורשבשניהטיפולים,
כךשניתןהיהלהשוותביןטיפוליהביקורתוהמלחבשלושתמועדי
הבדיקה.מבנההניסויאיפשרלבדוקאתהשפעתשלושרמות
המלחעלאותהאוכלוסייתשתילים,ושימשלצורךזיהוירמת
המליחותהמתאימהלמחקריהמשךבכנההנבחנת.ההשוואה
לביקורתבכלרמתהמלחהשימשהלבידודהשפעתגילהשתיל.
.2בניסויהשניחולקוהצמחיםלשלושהטיפולים,שמונהצמחים
לטיפול,בהםהםנחשפולרמותמליחותשונות)1:ביקורת(15,
ו25-מילימולר.NaClבכלטיפולהועלתהרמתהמלחלריכוזהסופי
במדרגותשל5מילימולר,במרווחיזמןשל24שעות.בהתאמה,
רמתהמלחהסופיתבטיפולים15ו25-מילימולרהושגהלאחר
שלושהוחמישהימים.שבועלאחרשהושגהרמתהמלחבטיפול
המלוחביותרהוחלבמעקבאחרצימוחשורשונוף.
■ אנליזתצימוחשורש:בניסויהראשון,מדידותאורךשורשים
תקופתיותשימשולחישוביקצבהתארכותהשורש.בכלשתיל
סומנו20שורשוניםלצורךמעקבאחרקצבהתארכותם.כל
שורשוןעלהצמחסומןבחוטבעלצבעשונה,שנקשרבאופןרופף
לאזורהמבוגרביותרשלו,קרובלמקוםפריצתו.נבחרושורשים
שבזמןהסימון)שבועלאחרתחילתטיפולההמלחההמסוים(היו
באורך45-30מ"מ.אורךהשורשוןנמדדמקצהואלמקוםפריצתו
מהשורשמסדרנמוךיותר)מבוגריותר(.אורךהשורשנמדדחמש
פעמיםבהפרשיזמןשל36,24או48שעות.בשלושתהטיפולים
קצבהתארכותהשורשוניםהיהיציבובקירובלמשךזמןהמעקב.
לכן,רגרסיהליניאריתשלאורךהשורשכפונקצייתזמןהמדידה
שימשהלחישובקצבהתארכותהשורש.
בניסויהשנינבחנההשפעתהטיפוליםעלצימוחכללמערכת
השורש.נפחמערכתהשורשיםנמדדבבדיקהלאהרסניתבשני
מועדיםשונים,שבועוחמישהשבועותלאחרשהמלחהועלהלרמה
הסופית.השורשהוטבלבמיכלתמיסתמזון,אליוהוצמדמיקרומטר
המשמשלבדיקתשינויגובההנוזלבמיכלים.נפחהשורשחושב
ממדידתשינויגובההנוזלבמיכל.התוצאותמוצגותכקצבגדילה
נפחית,בסמ"קלחודש)איור.(4
■ אנליזתצימוחעלווה:בניסויהראשוןנבחנההשפעתהחשיפה
למליחותעלצבירתביומסתעלווהבצמחים.שבועלאחרתחילת
טיפוליהמליחותסומןעלכלצמחהעלההצעירביותרשהגיעלאורך
1.5ס"מ.עםסיוםהניסוי17,שבועותמאוחריותר,נמדדבבדיקות
הרסניותמשקלכלהעליםעלהצמחשצמחובמהלךהניסוי.בבדיקה
נשקלוהעלההמסומןוכלהעליםהצעיריםממנו.
בניסויהשנינבחנההשפעתהמליחותעלקצבהופעתעליםחדשים

כלורידיםונתרן,כךנראה,אינםמהוויםגורםעיקריבעיכובצימוחעלוותהאבוקדו
במליחות,שכןריכוזםבעליםצעיריםצומחיםהואנמוך).(Bernstein et al., 1995
במאמציבירורנרחבים,שנמשכועלפני40השניםהאחרונות,סומנועציםנבחרים
המצטייניםבמיעוטנזקימלחבעליםובנוף)Ben-Yaacov and Michelson, 1995; Ben-
(Yaacov et al., 1979יבולםנפגעבכלזאתכתוצאהמחשיפהלמלח,ותופעהזו
מצביעהעלכך,כינזקיההנבהמקורםבהשפעתהעקהעלהשורש.מעטמאוד
ידועעלהשפעתהמליחותעלשורשיהאבוקדו.סיכומיםשלמחקרישדהרומזים
לכך,כייתכןשהנזקלעציםהמורכביםעלכנותעמידותלמליחותקשורבפגיעה
בשורשים.רקעבודותספורותבחנואתהשפעתהעקהישירותעלהשורש,ואלו
מצביעותעלהשפעתהעלעיכובצמיחתשורשים)Hass, 1950; Bingham and Fenn,
.(1966; Bar et al., 1997
שורשיהאבוקדומאופייניםבמבנהמורפולוגיייחודי:הםמחוסרייונקות,בעלידרגת
הסתעפותנמוכהבמיוחדוהמסההעיקריתשלהםמצויהבשכבתהקרקעהעליונה
).(Borys et al., 1985לתכונותאלומשמעותפוטנציאליתשליליתלגביקליטתמים
וחומריהזנה,שכןשטחהשורשהפעילבקליטהמצומצםומערכתהשורשיםחשופה
לתנודותשלתנאיסביבה.מכיווןשחוסריונקותמשמעוקליטהרקבקצותהשורש
הצעיר,הגדל,הרישפגיעהבגדילתהשורשיםובהתחדשותםעלולהלגרוםלפגיעה
ניכרתביכולתהקליטהשלכלהמערכת.מכיווןשרקמתקצההשורשהפעילה
בגדילהובקליטהאחראיתלביוסינתזהשלהורמוניגידולוהסעתםלנוף,עיכובגידול
שלהשורשעלוללהפחית,בנוסףלאספקתמיםומינרלים,גםאספקתחומרים
מווסתיצמיחהלנוף,גורםשעלוללהשפיעעלצימוחוהנבה.
מרביתשטחיהאבוקדובארץחשופיםלרמותמלחגבוהות.רמותהכלורידיםבמים
השפיריםבחלקניכרמאזוריהגידולגבוהותמהאופטימלילאבוקדו.דרישתםהיציבה
שלמטעיהאבוקדולהשקיהבמהלךעונהארוכהמייעדתאותםלהיותצרכנימים
מושבים,שריכוזיהמלחיםבהםגבוהיםעודיותר.לדוגמה,חלקמהקולחיםהמטופלים
הזמיניםלהשקיהבאזורעמקחפרמכיליםכ200-מ"גכלורומליחותםעולהמדי
שנה.המיםהשפיריםבאזורזהמכילים250-200מ"גכלורוגםמליחותםנמצאת
במגמתעלייה,כךשמטעיהאבוקדובאזורהמושקיםבמיםשפירים,כמוגםמליחים,
מתמודדיםעםרמותמלחיםגבוהותמהאופטימלי.המיםהשפיריםבגלילהמערבי
מכיליםכ100-מ"גכלור,בעודשהקולחיםהמטופליםבאזורזהמכילים200-180
מ"גכלור-רמותמלחהגבוהותאףהןמהאופטימלילאבוקדו.
רגישותוהגבוההשלהאבוקדולמליחות,וכןהמבנההמיוחדשלשורשיו,שעלול
לגרוםלקשייםבקליטתמיםוחומריהזנה,דורשיםבירורהקשרביןמליחות,צימוח
ופעילותהשורש,וכןהקשרביןצימוחופעילותהנוף.מטרתעבודהזוהייתהלבחון
אתתגובתהצימוחשלהאבוקדולמליחותבטווחהמאפייןקולחים,ולבחוןאת
ההנחהלפיהצימוחהשורשרגישיותרלמליחותמצימוחהנוף.

˙ÂËÈ˘Â†ÌÈ¯ÓÂÁ
■ חומרצמחיותנאיגידול:הכנההמערב-הודית'דגניה,'117הידועהבעמידותה
היחסיתלמלח)בןיעקובוחוב';1995,בןיעקב,מידעאישי(,נבחרהלשמשבפרויקט.
זריעיםשהונבטובמשתלהמסחריתגודלובעציציםבביתרשתבמשךארבעה
חודשים.בתחילתהאביבהועברוהצמחיםלתאצמיחה,לטמפרטורותשל25מ"צ
ביוםו21-מ"צבלילה,ולרמתתאורהשל400µEבפוטופריודהשל13שעות.לאחר
תקופתהסתגלותשלעשרהימיםהועתקושתיליםיחידיםלמיכליםבנפחשל10
ליטרעםתמיסותמזוןמאווררות)תמיסתהוגלנדבריכוז25%עםשינויים)עלפי
pH.(Bernstein et al., 1995תמיסתהמזוןאוזןל5.7-עלידיתוספת.KoHתמיסת
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הנוף.תגובתהתארכותהשורשיםלחשיפהל15-ו25-מילימולר
NaClבניסויזה)לאמוצג(הייתהדומהלתגובתםבניסויהראשון
)איור.(1
עלמנתלבחוןאםההשפעההחריפהשלעקתמלחעלצימוח
השורשוןבאהלביטויבמערכתהשורשיםכולה,נבחנההשפעת
מליחותעלגדילהנפחיתשלכללמערכתהשורש)נפחמערכת
השורשים(.נמצא,כירמותמליחותשעיכבוצבירהשלביומסת
נוףרקב15)10%-מילימולר(NaClו25)19%-מילימולר(NaCl
)איור(3עיכבוצימוחשלביומסתמערכתהשורשים)נפחמערכת
השורשים(בעוצמהרבההרבהיותר.בדומהלעיכובהתארכות
השורשוןהבודד,קצבצימוחמערכתהשורשיםכולהעוכבב33%-
בהשפעת15מילימולר,NaClו65%-בהשפעת25מילימולרNaCl
)איור.(4

ועלאורכם.שבועלאחרשהמלחהועלהלרמההסופיתסומןבחוטצבעוניהעלה
הצעירביותרעלהצמחשהגיעלאורך1.5ס"מ.מדישבוענבדקההעלווהונקבעמספר
העליםהנוספיםשהגיעואףהםלאורך1.5ס"מ.חושבקצבהופעתעליםשהגיעו
לאורךהייחוסשל1.5ס"מ,ונסכםכמספרהעליםהמצטברשנוצרובמהלךהבדיקה.
במקביל,בבדיקותלאהרסניותנערךמעקבאחרהתארכותהעלים.שבועלאחר
שהמלחהועלהלרמההסופיתסומנועלכלשתילשניהעליםהצעיריםביותר
שהגיעולאורךהרפרנסשל1.5ס"מ.אורךהעליםהמסומניםנמדדמדימספרימים
עדלסיוםהתפתחותם.באיור2מוצגאורךהעלההסופיבכלטיפול.עםסיוםהניסוי
נמדדבבדיקההרסניתסךכלמשקלהעליםשהופיעועלכלצמחבעתהחשיפה
למליחות.בבדיקהנשקלוהעלההמסומןוכלהעליםהצעיריםממנו.התוצאות
מוצגותכקצבצבירתביומסהטרייהשלעליםביחידותשלג'ל60-יום)איור.(3

˙˙Â‡ˆÂ
צימוחהשורשבכנה'דגניה)'117שבוררהלעמידותלמלח(רגישמאודלמליחות.
קצבהתארכותהשורשבטיפולההמלחההנמוך)5מלימולר(NaClלאהיהשונה
מהביקורת,ועמדעל1מ"מ/יום.בטיפולהמלחהבינוני)15מילימולר(NaClהוא
עוכבב-42%-מ41.8-ל1.06-מ"מ/יום.בטיפולהמלחהגבוה)25מילימולר(NaCl
קצבהתארכותהשורשעוכבבמידהניכרת73%,בהשוואהלביקורת,ופחתמ2.6-
ל0.7-מ"מליום)איור.(1
רמותהמליחותשנבחנובניסויגרמולעיכובקלבלבדבצימוחהנוף.סךהכלביומסת
העלווהשנוצרהבמשך17שבועותפחתהרקב0.7 15%-באמצעותחשיפה
למליחות.בהשוואהלהשפעתעקתהמלחעליצירתביומסתהעלווה,השפעת
העקהעלצימוחהשורשדרמתיתבעוצמתה.
בטיפולהביקורתניכרהעלייהכמעטליניאריתבקצבהתארכותהשורשיםבין
שלושהמדידותשבוצעובמרווחיזמןשלשישהשבועות-מ1-ל1.84-ול2.6-
מ"מ/יום.קצבהתארכותהשורשיםבמלח,לעומתזאת,לאעלהעםהזמןואף
ירדב-34%-מ1.06-ל0.7-מ"מ/יוםביןהמדידההשנייהוהשלישית)ביןטיפולי
המלחשל15ו 25-מילימולר.(NaClכתוצאהמכך,נורמליזציהשלתוצאותקצב
התארכותהשורשבמלחלאחוזמהביקורתמראהירידהכמעטליניאריתעם
העלייהבגילהצמחוברמתהמלח)איור.(1
עלמנתלבחוןאםיחסיגומליןביןרמתהמליחותוביןמשךהחשיפהלמליחותהשפיעו
עלתגובתהצמחלעקה,נבחנהבניסויהשניהשפעתשלושרמותמליחותעלצימוח
נוףושורשבפרקיזמןאחידיםשלחשיפהלעקה.גםבניסויזהנמצאכיהמליחות
גרמהאךלעיכובקלבצימוחנוףבכנה'דגניה.'117קצבהופעתהעליםבצמחים
החשופיםל15-מילימולרNaClלאהיהשונהמקצבהופעתעליםבצמחיהביקורת,
ומספרהעליםהחדששנוצרבתקופתהבדיקההיהדומהבשניהטיפולים)איור2A
בעמודהבא(.חשיפהל25-מילימולר NaClעיכבהמעטאתקצבהופעתהעלים.
במשך54ימיהמלחהמספרהעליםשצמחועלהצמחיםהחשופיםל25-מילימולר
 NaClהיה נמוך ב 12%-ממספר העלים שהופיעו בצמחי הביקורת )איור .(2A
גםאורךהעלההושפעמהחשיפהלמליחות.בטיפולהמליחותהגבוהאורךהעלה
הבוגרהיהקצרב16.5%-בהשוואהלעליםבוגריםבצמחיהביקורת)173מ"מ
במליחותלעומת207מ"מבביקורת()איור.(2Bהתקצרותאורךהעלההבוגר,
שמשמעותההקטנתשטחוועיכובקצבהופעתהעליםעלהצמח,גורמתלפחיתה
בשטחהעליםהמטמיעבנוף,ומכאןגםלהקטנתפוטנציאלההנבה.סךהכלביומסת
העלווהשנוצרהבמשך60יוםפחתהב10%-באמצעותחשיפהל15-מילימולר
,NaClוב19.5%-באמצעותחשיפהל25-מילימולר) NaClאיור3בעמודהבא(.
גםבניסויהשנינמצאכיצימוחהשורשרגישהרבהיותרלמליחותמאשרצימוח

קצבהתארכותהשורש
)%מביקורת(
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איור:1השפעתמליחותעלקצבהתארכותשורשבאבוקדו.
צימוחשורשיםהחשופיםל15,5-ו25-מילימולר,NaClבהשוואה
לצמחיהביקורת

התוצאותמוצגותכאחוזמהביקורת,ממוצעושגיאתתקןלשמונהצמחיםלטיפול20,שורשיםלצמח.המלחהועלהמ5-ל15-ול25-מילימולרNaCl
במרווחיזמןשלשישהשבועות.בכלמדרגתזמן)רמתהמלחה(נבחן
הצימוחיחסיתלצימוחצמחיהביקורתהחשופיםל1-מילימולר.NaCl

„ÔÂÈ
תוצאותהניסויים,המדגימותכישורשהאבוקדורגישלמליחות
הרבהיותרמאשרצימוחנוף,מציגותאתהאבוקדוכצמחייחודי.
תוצאותאלונוגדותאתהידעהקייםכיוםבספרותלגבימגווןרב
שלצמחים,המדגיםרגישותרבהיותרשלצימוחהנוףלעקה
בהשוואהלצימוחהשורש.ייחודיותושלשורשהאבוקדו-היותו
חסריונקותלחלוטין,בעלמערכתשורשיםרדודהובעלתדרגת
סיעוףנמוכה,יתכןוגורמתלרגישותוהרבהלתנאיסביבהולמליחות.
כנותידועותכבעלותחשיבותבעמידותעציפרילעקתמלח.
מחקריםקודמיםבעציאבוקדומורכביםהדגימואתהשפעתהכנה
עלעמידותושלהעץהמורכבלמליחות);Haas, 1950; Kadman, 1970
.(Embelton et al., 1962; Ben-Ya’akov, 1970צבירתביומסהבנוף
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Ù¢ÂÓ·†‰Ó
מספרעליםחדשים

עלייהבנפחהשורש
)%מביקורת(

אורךהעלההסופי)מ"מ(

גדילהנפחיתשלהשורש
)סמ"ק/חודש(

איור:2
השפעתמליחות
עלצימוחעלווה.
התוצאותמציגות
אתמספר
העליםהחדשים
שהתפתחולצמח
)(Aואתאורך
העלההסופי)(B
בניסויהשני

איור:4השפעתהמליחותעלצימוחנפחישלמערכתהשורשים
באבוקדו.מוצגביחידותשלסמ"קלחודש)איורראשי(,אואחוזים
מהביקורת)גרףקטן,חושבמנתוניהגרףהראשי(.תוצאות
בדיקותלאהרסניותשלנפחמערכתהשורשיםבתחילתהשבוע
השניוהשישילהמלחה

-התוצאותהןממוצעוסטייתתקןשלשמונהצמחיםלטיפול

התוצאותהןממוצעוסטייתתקן
שלשמונהצמחים
לטיפול

צימוחהשורשהחריגעלתפקודמערכתהשורשיםהקיימתועל
תפקודהצמחכולו.אםיתבררכילעיכובהרבשלצימוחהשורש
השפעהישירהעלמנגנוניהנזקהפעיליםבחשיפהלמלח,הרי
שבוודאייהיהצורךלשנותכיווניחשיבהקיימיםבהקשרלבחינת
עמידות של כנות אבוקדו ,המדגישים כיום בעיקר פרמטרים
הקשוריםבנצר.בנוסףיהיהצורךלהתאיםממשקהשקיהאופטימלי
לעידודצימוחשורשיםבתנאימליחות.
מתבקשיםשלושהסוגיניסויים:
.1בחינתרגישותצימוחשורשיםלתנאימליחותקרקעבעצים
מורכביםבשדה;
.2בחינתהקשרביןעיכובצימוחשורשבצמחהמורכבלביןהנבה;
.3בחינתקורלציותביןרגישותצימוחשורשלמליחות,ומידת
עמידותהצימוחשלהנוף.

איור:3השפעתמליחותעלצבירתביומסתעלווה.הגרףהקטן
מציגצבירתביומסהבטיפוליהמלחכאחוזיםמהביקורת.קצב
צבירתביומסהמוצגכגרםמשקלטרישלעלווהשצמחהבזמן
החשיפהלטיפולהמתאים)60יום(והואמתארעלכןקצבצימוח
ביחידותשלג'60/יום
משקלעלווה
)%מביקורת(

משקלעלה)ג'(

˙‰„Â
תודהלמשתלת'דבוריאור'מכפרחייםעלתרומתהשתילים
ששימשובניסויים.

התוצאותהןממוצעוסטייתתקן
שלשמונהצמחים
לטיפול

¯˘˙Â¯ÙÒ†˙ÓÈ
.1בןיעקבא:(1988).פיתוחכנותאבוקדועמידותלמליחות.דו"ח
תקופתילשנים,1988-1986המכוןלמטעים,מינהלהמחקר
החקלאי,מרכזוולקני.
.2בןיעקבא,.מיכלזוןא,.סלעי':(1995).עלוןהנוטע'מ"ט),(10
עמ'.431-422
.3שטיינהרדטר,.קלמרד,.להבע,.שלהבתי':(1995).עלוןהנוטע'
מ"ט,עמ'.338-326
)אתרשימתהספרותבאנגליתניתןלקבלאצלהמחברים(.

)ברוכב(פוחתתעםהעלייהבמליחות)(Oster and Arpaia, 1992והבדליםביןכנות
משפיעיםעלמידתעיכובהצימוחבמליחות.הרגישותהרבהשלצימוחהשורש
לעקתמלחרומזתעלכךכימידתהעמידותהמושריתעלידיהכנותהספציפיות
בעץהמורכבעשויהלהיותקשורהבמידתרגישותצימוחהכנהעצמהלמליחות
)דהיינו,ברגישותצימוחהשורשלעקה(.אנומציעיםלבחוןאתמשמעותעיכוב
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