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תקציר
גידול אבטיח סתווי ללא גרעי ים בערבה התיכו ה והצפו ית התרחב והגיע בעו ת  2019/20לכ1,100 -
דו ם כאשר חקלאים רבים רואים בגידול זה פוט ציאל כלכלי טוב .בש ים האחרו ות קיימת עליה
באוכלוסיית כ ימת עש טבק הגורמת ל זקים משמעותיים מווירוסים שמועברים ע"י כע"ט .להג ה
בגידול הסתווי בערבה ,והגים המגדלים לשתול מתחת לרשת אגריל או תחת רשת  50מש ,ולהסיר את
הכיסוי לצורך האבקה וח טה .באופן זה ,חשפים הצמחים לסכ ת הדבקה בווירוסים ,לפגיעה
משמעותית ביבול ובאיכות הפרי .מרגע הסרת הרשת דרשים החקלאים ליישם חומרי הדברה להג ת
הגידול .לאור הירידה ביעילות החומרים ה מצאים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי
הדברה ,בחן הגידול תחת רשת  50מש לאורך כל תקופת הגידול .ב יסוי הקדמי ש ערך בתח ת יאיר
)סויסה וחוב'  (2019מצא כי יתן לגדל בשיטה זו אך יש לבצע התאמות במשטר השקיה ודישון ובחירת
ז ים בעלי עוצמת צימוח חלשה .לאור הקשיים בקבלת ח טה בת אי הסתיו הקיצו יים עלה הצורך
בבחי ת שיטות שו ות להפריה.
ב יסוי ש ערך בעו ת הסתיו  2019בדקו  11ז י אבטיח לא מורכבים בשלוש שיטות הפריה .ה יסוי שתל
) (26/8/2019בתח ת זוהר ב 3 -מ הרות מכוסות רשת  50מש .בכל אחת מהמ הרות ההפריה עשתה
בעזרת אחד מהטיפולים :הורמון ,דבורי בומבוס ,דבורי דבש .בכל מ הרה בח ו  7ז ים ב 4 -חזרות ו-
 4ז ים ב 2 -חזרות .סה"כ ב יסוי  11ז ים בכל אחד מטיפולי ההפריה .כיסוי הרשת ותר סגור למשך כל
תקופת הגידול ,פעילות הדבורים הייתה תקי ה .הקטיף החל בתאריך  29/10/19בגיל  64ימים משתילה
ו משך עד ה .4/12/19 -הפרי הקטוף מוין בתח ת זהר למדדים המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי.
סוג ההפריה השפיע על רמת היבול המשווק .בהורמון היה יבול גבוה ,אחריו בהפריה ע"י דבורי בומבוס
ולאחר מכן דבורי דבש.
הזן ) 2035תרסיס( ה יב יבול משווק גבוה בהפריה ע"י דבורי דבש והורמון .בטיפול דבורי דבש ראה
בכיר ,בעל שיעור גבוה של פרי גדול ומדדי איכות טובים.
הזן פסי יישן )זרעים גדרה( הצטיין ברמת היבול ואיכות טובה בש י טיפולי המאביקים )דבש ובומבוס(.
לזן שיעור גבוה של פרי בגודל מועדף לשיווק )זוגות ושלשות( בכל טיפולי ההפריה.
הזן טלקה )אוריג'ן( הצטיין ביבולו בטיפול ההפריה ע"י הורמון יחסית לש י טיפולי המאביקים ו יתן
לראות את הפוט ציאל הגבוה של הזן .אחוז הפירות הגדולים לשיווק היה גבוה .בת אי ה יסוי היה הזן
טלקה בעל עוצמת צימוח גדולה ו ראה אפיל יחסית .הזן מצריך כ ראה התייחסות שו ה בהשקיה
לריסון הצימוח וקטיף מאוחר יותר.
הזן ) 51019הזרע( ש בדק ב יסוי במסגרת תצפית ה יב יבול משווק גבוה ואיכותי בהפריה ע"י דבורי
בומבוס וגם בהפריה ע"י הורמון ,מתוכו אחוז גבוה מאוד של פרי גדול בשלושת טיפולי ההפריה.
לסיכום ,גידול ז י אבטיח תחת רשת  50מש במהלך עו ה שלמה מצא אפשרי בשימוש בש י המאביקים,
דבורי דבש ודבורי בומבוס ובח טה באמצעות מווסתי צמיחה ,תוך התאמת משטר ההשקיה והדישון
לשמירה על איזון הצמח .מומלץ לחקלאים מגדלי האבטיח הסתווי להת סות בשיטת גידול זו ולהגדיל
בהדרגה את השטח המוגן על-ידי רשת  50מש ,למ יעת זקי וירוסים.
א ו מציעים לחזור על ה יסוי בעו ה וספת ולבחון את הז ים ) 2035תרסיס( ,פסי יישן )זרעים גדרה(,
טלקה )אוריג'ן( ו) 51019 -הזרע( בכל שלושת שיטות ההפריה.

מבוא
גידול אבטיח סתווי ללא גרעי ים בערבה התיכו ה והצפו ית הגיע בש תיים האחרו ות לכ 1,100 -דו ם.
חקלאים רבים רואים בגידול זה פוט ציאל כלכלי טוב ביחס לתקופת הגידול הקצרה המאפשרת שילוב
גידול וסף בהמשך עו ת גידול .בש ים האחרו ות עולה בהתמדה אוכלוסיית כ ימת עש טבק )כע"ט(.
א ו עדים ל זקי ווירוסים המועברים ע"י כע"ט בשטחי גידול בצפון הארץ ,אזורים בהם לא הוגה
תקופת חיץ ,וגם בערבה עולה מידי ש ה שיעור ה גיעות בווירוסים באבטיח .להג ה מכע"ט בגידול
הסתווי בערבה ,מומלץ לשתול תחת רשת אגריל או תחת רשת  50מש .עם הופעת פרחי קבה ,מסירים
את החיפוי ומכ יסים דבורים לשטח ,ומאותו שלב הגידול מתבצע בשטח פתוח .צמחים שיידבקו
בווירוסים בתקופה הזו עלולים לא לה יב פרי ובכך רמות היבול יורדות משמעותית .מרגע הסרת הרשת
דרשים החקלאים ליישם חומרי הדברה להג ת הגידול .לאור הירידה ביעילות החומרים ה מצאים
כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ,בחן גידול האבטיח הסתווי תחת רשת
 50מש לאורך כל תקופת הגידול.
בעו ת סתיו  2018/19ערך בתח ת יאיר יסוי הקדמי ובו בח ו ש י ז ים )סויסה וחוב'  .(2019כיסוי
הגידול ברשת למשך כל עו ת הגידול יוצר מיקרו אקלים המוציא את הצמח מאיזון ,מאיץ את הצימוח
ודוחה את הופעת הפרחים .מצב זה מקשה על שליטת המגדל בצמח ועל פעילות הדבורים להפריה.
מצא כי יתן לגדל בשיטה זו אך יש לבצע התאמות במשטר ההשקיה והדישון ) ערך יסוי מקביל בעו ה
זו( ,ושימוש בז ים בעלי עוצמת צימוח חלשה .שימוש במווסתי צמיחה להשריית ח טה מצא יעיל
בת אי גידול תת אופטימליים במקשה האביבית אך לא בדק כלל בת אי האבטיח הסתווי )צביאלי
וחוב'  .(2002לאור הקשיים בקבלת ח טה משמעותית בת אים אלו ,ראי ו ל כון לבחון שיטות שו ות
לקבלת ח טה ,דבורי דבש ,דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה.

שיטות וחומרים
ה יסוי שתל ) (26/8/2019בתח ת זוהר ב 3 -מ הרות ) 6.4מטר( מחופות קרקע ביריעות צהובות חומות
ומכוסות כל אחת ב פרד ברשת  50מש .בכל אחת מהמ הרות יתן אחד מטיפולי ההפריה :מווסת
צמיחה )הורמון( ,דבורי בר )בומבוס( ,דבורי דבש .בכל מ הרה בח ו  7ז ים לא מורכבים ב 4 -חזרות ו-
 4ז ים ב 2 -חזרות .סה"כ ב יסוי  11ז ים ללא זרעים בכל אחד מטיפולי ההפריה .הז ים שתלו במרווח
 50ס"מ .בטיפולי ההאבקה בלבד )דבורי הדבש והבר( שתל הזן ) OXאוריג'ן( כזן מפרה ביחס של 1:5
)טבלה  .(1שטח חלקה  15מ"ר ובו  10צמחים ,עומד מחושב של  667צמחים לדו ם.
כוורות דבורי דבש )מכוורת שי מגן( ובומבוס )ביו בי( הוכ סו לשטח בתאריך  15/9/19ומוקמו במרכזי
המ הרות.
טיפולי הפרייה במווסת צמיחה )גוליבר 10 FORCHLORFENURON ,גרם בליטר ,תרסיס( ית ו במרססי
יד קט ים ,ישירות לפרחים ה קביים .טיפול ראשון מי ון  20סמ"ק לליטר ויתר הטיפולים במי ון 5
סמ"ק לליטר .מועדי הטיפולים  16/10/19 ,7/10/19 ,2/10/19 ,25/9/19 ,19/9/19ו.18/10/19 -
כיסוי הרשת שמר סגור למשך כל תקופת הגידול ,למעט כ יסה ויציאה של עובדים מבעד לכ יסת רשת
כפולה .פעילות הדבורים הייתה תקי ה ,על אף הכיסוי ברשת .טיפולי הג ת הצומח במ הרות ה יסוי
ית ו לפי המלצות שה"מ ובהתאם לפיקוח המזיקים .אל אף ההקפדה על סגירת המ הרות ,לקראת
סיום ה יסוי וטרו כע"ט ,כ ימות עלה ואקריות וטופלו בהתאם להמלצות .א ו סבורים כי במהלך
פתיחת המ הרות לקטיפים יתן להקפיד על המב ה סגור בצורה טובה יותר .לקראת סיום ה יסוי
אובח ה בשטח גיעות מסוימת בווירוס הגימדון והחיוורון של האבטיח  ,WCSVאך השפעתו על הגידול
בשלב זה הייתה שולית.

גידול הצמחים תחת הרשת הצריך תשומת לב למשטר ההשקיה והדישון ,למ יעת צימוח מופרז .הקטיף
החל )תמו ה  (1בתאריך  29/10/19בגיל  64ימים משתילה ו משך עד ה 4/12/19 -וכלל סה"כ  4קטיפים.
יבול :הפירות הקטופים שקלו ומוי ו בתח ת זהר לפי המדדים המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי.
להלן הגדרת הגדלים )ק"ג לפרי( :זוגות  5.5ק"ג ומעלה ,שלשות  4-5.5ק"ג ,רביעיות  2.5-4ק"ג ושישיות
 2-2.5ק"ג .פרי שמשקלו קטן מ 2 -ק"ג פסול לשיווק.
איכות הפרי :בימי הקטיף פתחו פירות להערכת האיכות במדדים הבאים :מוצקות וצבע הציפה ,עובי
הקליפה ,חלילות ,וכחות זרעים TSS ,וטעם .לז ים המצטיי ים בטעמם בקטיפים הראשו ים ערך
מבחן טעימה וסף בתח ת יאיר בהשתתפות פא ל של  30טועמים.

תמו ה  :1ביקור ב יסוי ביום הקטיף הראשון ) .(29/10/19סיור במ הרות )מימין( וטעימות פרי.
צילום :עדי סויסה

טבלה מס'  :1ז י ה יסוי .צילום :יורם צביאלי
חברה
שם הזן
ז ים במבחן

זן

חברה
ז ים בתצפית

2035

תרסיס

213

מכתשים

ג'ספר

זרעים
גדרה

219

מכתשים

טלקה

אוריג'ן

224

מכתשים

לה הויה

אוריג'ן

51019

הזרע

פסי יישן

זרעים
גדרה

קשמירה

זרעים
גדרה

רו י

חישתיל

תוצאות
מרכיבי היבול
טיפול ההפריה באמצעות הורמון ה יב ב יסוי את היבול המשווק הגבוה ביותר ) 6ק"ג למ"ר( יחסית
לש י טיפולי המאביקים ,בומבוס ודבורי דבש ) 4ו  3ק"ג למ"ר ,בהתאמה( .טיפולי ההפריה בדלו
בי יהם באופן מובהק )איור .(1

איור מס'  :1השוואת יבול משווק ממוצע של כל הז ים ה בדקים בכל אחד מטיפולי ההפריה.
הז ים  ,2035טלקה ,לה הויה ורו י לא בדלו סטטיסטית וה יבו את היבול המשווק הגבוה ביותר בטיפול
ההורמון .מבין ז י התצפית ה יב הזן  51019יבול כללי ,משווק ואחוז יבול משווק גבוה.
בטיפול ההפריה ע"י דבורי בומבוס ה יב הזן פסי יישן יבול משווק גבוה מבין ז י המבחן .מבין הז ים
בתצפית ,ה יב הזן  51019יבול כללי ומשווק גבוה.
בהפריה ע"י דבורי דבש התקבל בז ים  ,2035ג'ספר ופסי יישן יבול כללי ומשווק גבוה.
טבלה מס'  :2יבול משווק בטיפולי ההפריה השו ים )ק"ג למ"ר(
דבש
בומבוס
הורמון
אחוז
יבול )ק" ג למ" ר (
יבול )ק" ג למ" ר ( אחוז
אחוז
יבול )ק" ג למ" ר (
זן
משווק יבול משווק כללי משווק יבול משווק כללי משווק יבול משווק
כללי
92 AB 4.8 A 5.3 A
71 B
3.6 B 5.0 A 91 AB 6.7 AB 7.4 AB 2035
89 BC 3.7 AB 4.1 AB
92 A
ג' ספר 4.2 AB 4.6 A 90 AB 5.6 BCD 6.3 BC
92 AB 1.1 C 1.2 C
93 A
2.3 C 2.5 B 93 A
7.5 A
8.1 A
טלקה
91 ABC 1.7 C 1.8 C
89 A
לה הויה 4.1 AB 4.6 A 90 AB 6.7 AB 7.5 AB
96 A
3.7 AB 3.8 AB
91 A
4.9 A 5.4 A 83 B
פסי יישן 4.8 CD 5.7 BC
85 C
3.1 B 3.6 B
91 A
4.5 AB 5.0 A 90 AB 4.3 D
קשמירה 4.8 C
86 BC 2.9 B 3.4 B
87 A
רו י 4.0 AB 4.6 A 88 AB 6.2 ABC 7.1 AB
63
2.4
3.8
61
2.6
4.3
65
4.6
7.0
213
45
0.6
1.4
59
1.8
3.0
60
2.6
4.4
219
69
1.5
2.1
80
2.5
3.1
72
3.0
4.2
224
86
3.1
3.6
85
5.3
6.3
95
6.3
6.6
51019
יתוח סטטיסטי ערך בין הז ים שהשתתפו ב 4-חזרות לכל סוג הפריה ב פרד בתוכ ת  JMPבמבחן
 .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות מובהקות P≤0.05

בטיפול ההורמון התקבל שיעור גבוה של פרי גדול בז ים ג'ספר ,טלקה לה הויה ופסי יישן .בהפריה ע"י
דבורי בומבוס אחוז הפרי הגדול התקבל בז ים טלקה ופסי יישן .במ הרת דבורי הדבש היו אלה הז ים
 ,2035טלקה ,פסי יישן וקשמירה .הז ים טלקה ופסי יישן שמרו על שיעור גבוה של פרי גדול משווק
בכל שלושת טיפולי ההפריה .מבין ז י התצפית ,הזן  51019שמר על אחוז גבוה מאוד של פרי גדול
בשלושת טיפולי ההפריה )טבלה  ,3איורים 2א2 ,ב(.
טבלה מס'  :3שיעור פרי בעל גודל מועדף )אחוז זוגות ושלשות( מסך היבול המשווק
אחוז זוגות ושלשות מיבול משווק
זן
דבש
בומבוס
הורמון
43 ABC
33 CD
26 C
2035
39 BC
50 BC
51 AB
ג' ספר
79 AB
79 A
70 A
טלקה
41 BC
31 CD
לה הויה 47 ABC
75 A
69 AB
58 A
פסי יישן
49 ABC
53 BC
קשמירה 46 BC
22 C
20 D
25 C
רו י
6
5
35
213
28
24
11
219
16
0
0
224
43
60
42
51019
יתוח סטטיסטי ערך בין הז ים שהשתתפו ב 4-חזרות לכל סוג הפריה ב פרד בתוכ ת  JMPבמבחן
 .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות מובהקות P≤0.05

איור מס' 2א :התפלגות גודל פרי בטיפול ההורמון )ק"ג למ"ר(

איור מס' 2ב' :התפלגות גודל פרי בז ים בחרים בהפריות שו ות )ק"ג למ"ר( .הז ים המוצגים הי ם
בעלי יבול משווק גבוה ביחס לז ים האחרים באותו טיפול הפריה.
בכירות
בטיפול ההורמון התקבל יבול משווק בכיר גבוה בז ים  ,213טלקה ,קשמירה ורו י ,יחסית לזן הביקורת
)מעל  0.9ק"ג למ"ר( .הז ים  219וג'ספר ה יבו יבול מוך מאוד בקטיף הראשון )מתחת ל 0.5 -ק"ג למ"ר(
)איור 3א(.
בטיפול הבומבוס ה יב הזן קשמירה בקטיף הראשון יבול גבוה ) 1ק"ג למ"ר( ביחס לזן הביקורת
פסי יישן ) 0.75ק"ג למ"ר( .לעומת הז ים טלקה 219 ,213 ,ו 224 -אשר ה יבו יבול מוך בקטיף הראשון
)פחות מ 0.2-ק"ג למ"ר( .בטיפול דבורי הדבש ה יבו הז ים קשמירה ,ג'ספר ו 2035-יבול בכיר גבוה ביחס
לזן הביקורת פסי יישן ולעומתם הז ים טלקה 219 ,213 ,ו 51019 -ה יבו יבול מוך בקטיף הראשון
)מתחת ל 0.2 -ק"ג למ"ר( )לא מוצג(.
תרומתו החיובית של ההורמון לח טה בולטת בז ים טלקה )איור 3ב( ו) 213 -לא מוצג( ,לעומת היבול
ה מוך שה יבו ז ים אלו בטיפולי הפריה ע"י דבורים .טיפול בעזרת הורמון להפריה הראה במיוחד את
הפוט ציאל הגבוה שיש לזן טלקה.

איור מס' 3א :יבול משווק מצטבר בטיפול הפריה בעזרת מווסת צמיחה )ק"ג למ"ר(

הזן  2035ה יב יבול גבוה בקטיף הראשון בטיפול ההורמון ) 0.9ק"ג למ"ר( ביחס לטיפול דבורי הדבש
והבומבוס ) 0.4ו 0.5 -ק"ג למ"ר בהתאמה(.
הזן טלקה ה יב בטיפול ההורמון יבול גבוה בקטיף הראשון ) 1ק"ג למ"ר( ביחס לטיפולי דבש ובומבוס
) 0.2ו 0.05 -ק"ג למ"ר בהתאמה(.
הזן פסי יישן ה יב יבול מוך בטיפול דבורי הדבש ) 0.3ק"ג למ"ר( ביחס לטיפול דבורי בומבוס ) 0.7ק"ג
למ"ר( והורמון ) 0.9ק"ג למ"ר(.
הזן  51019ה יב יבול מוך בטיפול דבורי הדבש ) 0.2ק"ג למ"ר( ביחס לבומבוס ) 0.7ק"ג למ"ר( והורמון
) 0.6ק"ג למ"ר(.

איור מס' 3ב :יבול מצטבר )ק"ג למ"ר( של הז ים  ,2035טלקה ,פסי יישן ו 51019 -בשלושת סוגי
ההפריה.

עוצמת הצימוח
הז ים טלקה ולה הויה היו בעלי צימוח חזק ביחס לשאר הז ים ב יסוי .לעומתם ,הזן קשמירה היה
בעל צימוח חלש מאוד )איור  .(4לא היה הבדל מובהק בין המב ים בצימוח.

איור מס'  :4עוצמת צימוח של הז ים בכל שלושת המב ים )הערכת צימוח ערכה בתאריך ,22/10/19
 57ימים משתילה .סולם הערכת הצימוח  1חלש 5 ,חזק מאוד( .יתוח סטטיסטי ערך בתוכ ת JMP
במבחן  .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות מובהקות P≤0.05
איכות הפרי
הז ים  ,2035ג'ספר ,לה הויה ,קשמירה ,רו י ו) 51019-להלן קבוצה  (1היו בעלי אחוז הסוכר הגבוה
ביותר בפרי ביום הקטיף .לעומתם ,הז ים טלקה 213 ,ו) 224 -להלן קבוצה  (2היו בעלי אחוז סוכר
ה מוך ביותר בפרי .ייתכן ויש צורך להמתין מעט יותר ימים עד לקטיף בז ים אלו )איור .(5

איור מס'  :5רמת המוצקים המסיסים ) (TSSבפרי ביום הקטיף .הדגימות לקחו ממרכז הפירות
ו בדקו באמצעות רפרקטומטר יד .לא הייתה השפעה של טיפול ההפריה על רמת הסוכר .ערך יתוח
סטטיסטי לכל זן בשלושת הטיפולים יחד .ה יתוח ערך בתוכ ת  JMPבמבחן  .STUDENTעל פי
התוצאות חולקו הז ים לשתי קבוצות של רמות .TSS

הז ים בקבוצה  1בלטו בטעמם הטוב בשלושת סוגי ההפריה בדגימות ביום הקטיף )איור  .(6ז ים אלה
השתתפו במבחן טעימה ש ערך ) (19/11/19בתח ת יאיר ובו הצטיי ו הז ים ג'ספר ורו י בשלושת מדדי
הטעם ש בדקו ,והזן קשמירה קיבל דירוג גבוה במדדי הטעם והמתיקות אך דירוג יחסית מוך במרקם
)איור .(7

איור מס'  :6טעם ביום הקטיף .סולם הערכת הטעם 1 :לא טעים 5 ,טעים מאוד .לא הייתה השפעה של
טיפול ההפריה על רמת הסוכר .ערך יתוח סטטיסטי לכל זן בשלושת הטיפולים יחד .ה יתוח ערך
בתוכ ת  JMPבמבחן  .STUDENTעל פי התוצאות חולקו הז ים לשתי קבוצות מבחי ת רמת טעם.

איור מס'  :7סיכום מבחן טעימת ז י אבטיח .המבחן ערך ב 19/11/19 -בתח ת יאיר בקרב 30
טועמים אקראיים .הטועמים דרשו לדרג שלושה מדדי טעם; טעם כללי ,מתיקות ומרקם .הדירוג
בסולם -1 :1-10לא טעים ,לא מתוק ,מרקם קמחי/סיבי;  – 10טעים מאד ,מתוק מאד ,מרקם פציח.

הזן פסי יישן היה בעל המרקם הפציח )קריספי( ביותר ביום הקטיף .הז ים מקבוצה  1ג'ספר ,לה הויה,
קשמירה ,רו י ו  213היו בעלי מרקם טוב גם הם )איור  .(7ברוב הז ים סוג ההפריה לא השפיע על מרקם
הפרי .הזן  219בלט ברמת פציחות מוכה .ראה כי רמת הפציחות ה מוכה בזן  2035בומבוס ובזן טלקה
דבש קשורה אולי למועד קטיף מאוחר ולא לתכו ת זן .וב  219ראה כי מדובר בתכו ת זן.

איור מס'  :8מרקם ביום הקטיף .סולם המרקם 1 :רך 5 ,פציח מאוד )קריספי( .יתוח סטטיסטי ערך
בתוכ ת  JMPבמבחן  .STUDENTע"פ תוצאות המבחן חולקו הז ים לשתי קבוצות מבחי ת מרקם.
קליפת הפרי הייתה עבה יותר בטיפול ההורמון ביחס לטיפולי הדבורים )איור  .(9בז ים  ,2035טלקה,
לה הויה ו ,51019 -דופן הפרי הייתה העבה ביותר .הז ים ג'ספר ,קשמירה ו 224 -היו בעל הדופן הדקה
ביותר )איור .(10

A

איור מס'  :9השפעת טיפול ההפריה על עובי הדופן בפרי .יתוח סטטיסטי ערך בתוכ ת  JMPבמבחן
 .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות מובהקות P=0.05

איור מס'  :10עובי דופן הפרי )מ"מ( .מדד במרכז הפרי .יתוח סטטיסטי ערך בתוכ ת  JMPבמבחן
 .STUDENTע"פ תוצאות המבחן חולקו הז ים לשתי רמות עובי דופן

באופן מפתיע ,יתן לראות שהפירות שהופרו בעזרת הורמון הכילו בתוכם כמות גבוהה של קליפות
זרעים שחורים )ביציות ריקות( יחסית ל  2טיפולי הדבורים .בהשוואה בין הז ים ,כמות הזרעים הייתה
דומה )איור .(11

A

איור מס'  :11השפעת טיפול ההפריה על כמות הזרעים השחורים בפרי
סולם ההערכה בסולם  1אין זרעים 3 ,הרבה זרעים .יתוח סטטיסטי ערך בתוכ ת  JMPבמבחן
 .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות מובהקות P=0.05

ההפריה בעזרת הורמון העלתה את רמת הסיב הלבן בפירות ביחס לטיפולי הדבורים )איור .(12

A

איור מס'  :12השפעת טיפול ההפריה על רמת הסיב הלבן בפרי .סולם הערכה  1ללא סיבים בכלל3 ,
הרבה סיבים .יתוח סטטיסטי ערך בתוכ ת  JMPבמבחן  .STUDENTאותיות שו ות מסמ ות הבדל
מובהק P≤0.05
רמת הצבע ,החלילות והמוצקות הייתה דומה בכל טיפולי ההפריה ובכל הז ים .במבח י הטעם ,הסוכר
בפרי והמרקם לא היה הבדל מובהק בין טיפולי ההפריה בכל אחד מהז ים.
הז ים האיכותיים ביותר בת אי ה יסוי היו ג'ספר ,לה הויה ,פסי יישן ,קשמירה ,רו י ו .51019 -הזן
טלקה הוא זן בעל פוט ציאל יבול גבוה ,אך פריו היה פחות טעים יחסית ,בת אי ה יסוי.

דיון
ב יסוי זה בדקו  11ז י אבטיח בגידול תחת רשת  50מש ובשלוש שיטות הפריה.
הזן ) 2035תרסיס( ה יב יבול משווק גבוה בהפריה ע"י דבורי דבש והורמון .בטיפול דבורי דבש אחוז
הפירות הגדולים היה גבוה והוא היה בכיר .בטיפול הורמון היה בכיר ביחס לדבורים .עוצמת הצימוח
של הזן בי ו ית .רמת סוכר בפרי גבוהה ,הפרי היה טעים במבחן הטעימה ,מרקם הפרי לא היה פציח
מספיק .הזן ראה מתאים לגידול בעו ה זו תחת  50מש וכדאי להמשיך ולבחון אותו עו ה וספת.
הזן ג'ספר )זרעים גדרה( ה יב יבול משווק גבוה בטיפולי הדבורים ,אך אחוז מוך של פרי גדול בטיפולים
אלו .בטיפול ההורמון היבול המשווק היה בי ו י אך אחוז גבוה של פרי גדול .בטיפול דבש היה בכיר.
הזן בעל עוצמת צימוח מוכה .רמת הסוכר בפרי ,הטעם והמרקם היו טובים .הפרי בעל דופן דקה.
הזן טלקה )אוריג'ן( הצטיין בטיפול ההפריה ע"י הורמון ביחס לטיפולי הדבורים ו יתן לראות את
הפוט ציאל הגבוה של הזן .אחוז הפירות הגדולים לשיווק היה גבוה .אחוז הסוכר בפרי היה בי ו י.
בת אי ה יסוי היה הזן טלקה בעל עוצמת צימוח גדולה ו ראה אפיל .הזן מצריך כ ראה התייחסות שו ה
בהשקיה לריסון הצימוח וקטיף מאוחר יותר .כדאי לבחון אותו בעו ה הבאה ולבצע קטיף שו ה
מהקטיף המקובל ב יסוי.
הזן לה הויה )אוריג'ן( בטיפול ההורמון ה יב יבול גבוה ופרי גדול ,ובטיפול דבורי הבומבוס ה יב יבול
גבוה אך פרי קטן .הצמחים בעלי צימוח חזק .לזן רמת סוכר גבוהה ומרקם טוב אך במבח י הטעימה
לא היה טעים.
הזן פסי יישן )זרעים גדרה( הצטיין ברמת היבול בטיפולי הדבורים .לזן שיעור גבוה של פרי בגודל מועדף
לשיווק )זוגות ושלשות( בכל טיפולי ההפריה .בהפריה ע"י דבורי דבש היבול בקטיף הראשון היה מוך
ביחס להפריה ע"י דבורי בומבוס והורמון .בעל עוצמת צימוח בי ו ית .רמת הסוכר בפרי הייתה בי ו ית
אך במבחן טעימה ביום הקטיף היה טעים .מרקם זן זה ביום הקטיף היה פציח )קריספי( וטוב .ראה
כי הזן מתאים לגידול בעו ת הסתיו תחת  50מש בהאבקה ע"י דבורים.
הזן קשמירה )זרעים גדרה( ה יב יבול משווק גבוה עם פרי קטן בהפריית בומבוס .בטיפול דבורי דבש
גודל הפרי היה גדול .הזן בכיר ,בעל פרי אחיד ועוצמת הצימוח חלשה מאוד .רמת הסוכר ,טעם ומרקם
טובים .לזן דופן דקה .ראה כי בטיפול השקיה ודישון פרט י לזן יתן לשפר את יבולו.
הזן רו י )חישתיל( ה יב יבול גבוה בטיפולי בומבוס והורמון ,אך הפרי שלו קטן .בטיפול ההורמון היה
בכיר .עוצמת הצימוח בי ו ית .רמת הסוכר ,הטעם והמרקם היו טובים .כדאי לבחון שיווק פרי זה כפרי
בגודל מידי עם קליפה כהה.
הז ים  219 ,213ו) 224-מכתשים( ש בדקו במסגרת תצפית ה יבו יבול מוך ופרי קטן ו ראה כי אי ם
מתאימים לגידול בעו ה זו.
הזן ) 51019הזרע( ש בדק בתצפית ה יב יבול משווק גבוה בהפריה ע"י דבורי בומבוס וגם בהפריה ע"י
הורמון .בהפריה ע"י דבורי דבש היבול בקטיף הראשון היה מוך ביחס להפריה ע"י דבורי בומבוס
והורמון .לזן זה אחוז גבוה מאוד של פרי גדול בשלושת טיפולי ההפריה .בעל עוצמת צימוח בי ו ית .הזן
היה בעל אחוז סוכר גבוה בפרי והיה טעים בבדיקה ביום הקטיף ובעל מרקם פציח טוב .הזן ראה כבעל
פוט ציאל ומתאים לגידול בעו ת הסתיו תחת רשת  50מש.
ברוב הז ים לא ראתה כל השפעה של עוצמת הצימוח והמב ה על איכות הפרי.
מב ה ה יסוי לא מאפשר עריכת יתוח סטטיסטי דו גורמי היכול לבדוק השפעות גומלין ,אך יחד עם
זאת יכרת ההשפעה השו ה של שיטות ההפריה על הז ים השו ים .ראה כי ח טה באמצעות הורמון
מגדילה את עובי הקליפה ומעלה את שיעור ההופעה של הסיבים לב ים בציפה.
לסיכום ,א ו מציעים לחזור על ה יסוי בעו ה וספת ולבחון את הז ים ) 2035תרסיס( ,פסי יישן )זרעים
גדרה( ,טלקה )אוריג'ן( ו) 51019 -הזרע(.

תודות
לחברות אוריג'ן ,הזרע סידס ,זרעים גדרה ,חישתיל ,מכתשים ותרסיס על שיתוף הפעולה ותמיכתן
ב יסוי .לאגף הירקות במועצת הצמחים על התמיכה ב יסוי ,לשי מגן ממושב חירות ולחברת ביו בי על
אספקת הכוורות ל יסוי ,תודה לחקלאים ד י מיכאלי ,עמוס מו ט ,רו י קפון ,רפי ברין ,אריאל קיטרון,
משה יער ,יואל בן עיון וראובן וק ין על עצותיהם הטובות .תודה לאורי לויטה ,אמ ון קורן והלל מ ור
על הסיוע בהעמדת ה יסוי.
תודת ו תו ה לקק"ל על תמיכתה במערך ה יסויים של מו"פ ערבה.
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Growing autumnal seedless watermelon varieties under 50 mesh insect proof net using
different methods for fruit setting . Zohar experiment station, Sodom Valley 2019.
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