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  תקציר

 י�. בשנוכיכר סדו� המלו� האביבי במנהרות עבירות מהווה גידול חשוב בסל הגידולי� של חקלאי הערבה

צד טיפוסי הגליה לחלה עליה בהיק� השטחי� בערבה כולה, בעיקר עקב מעבר מגידול פלפל.  ותהאחרונ

י� האחרונות שטחי הגידול של המלו� האביבי מטיפוס אננס המיועדי� לשוק המקומי בלבד. התרחבו בשנ

ניסוי זני�  2016במטרה לבחו� את פוטנציאל היבול האיכות הפרי במלו� מטיפוס אננס הועמד באביב 

  בתחנת זוהר כיכר סדו�. 

זני  IR .11מטרי� מכוסה יריעת פוליאתיל�  6מטרי� ורוחבה  100הניסוי נער$ במנהרה עבירה שאורכה 

). פירות הזני� 21(שבוע  24/5) ונמש$ עד 15(שבוע  11/4/16קטי� החל ב חזרות.  4 ) ב3/2/2016מלו� נשתלו (

ימי�  3מ"צ ועוד  5ורה ימי� בטמפרט 5מוינו לסוגי איכות. דגימות פרי באיכות שיווק הושהו למש$ 

  מ"צ ונבדקו שוב לקביעת איכות� לאחר השהיה.  20בטמפרטורה  

 6.8הניב יבול גבוה של   TZ148המורכב על כנת (באייר) יבול: מבי� הזני� בעלי ציפה כתומה הז� הדסו� 

ק במשקל מהפרי המשוו 85%ק"ג למ"ר (כללי ומשווק). טיפול זה בלט בשיעור גבוה  של פרי גדול משווק, 

. ק"ג למ"ר, כללי ומשווק) 5.8�5.7( ק"ג) לעומת יבול הז� ללא הרכבה 2.5ק"ג (משקל פרי ממוצע  1.8מעל 

  ק"ג למ"ר. 7.1יבול משווק מרבי של (הזרע) לב� הניב הז� רייצל � מבי� הזני� בעלי ציפה קר�

הראשו� לקטי�. בז�  בשבוע �בלט בבכירותו כאשר רוב הפרי המשווק נקט(הזרע)  64062בכירות: הז� 

בלט (תרסיס)  15הדסו� תרמה ההרכבה להבכרה הקטי� יחסית ליבול הז� ללא הרכבה. הז� פרלינה 

  באפילות.

 4.3 � ו 4.5( 15ופרלינה (תרסיס)  4525ציו� איכות גבוה יחסית בלטו הזני� מוצקות טובה ובאיכות הפרי: 

  לי מרק� קריספי, מתוקי� וטעימי� מאוד.הנ� בע 15ופרלינה  AN305 ,801בהתאמה). פירות הזני� 

בגידול המסחרי בצד ז�  801 ו AN305, 15פרלינה , 4525בולטי� ביבול ובאיכות המוצע לכלול את הזני� 

  הביקורת הדסו�.

  מבוא

 י�. בשנוכיכר סדו� המלו� האביבי במנהרות עבירות מהווה גידול חשוב בסל הגידולי� של חקלאי הערבה

  חלה עליה בהיק� השטחי� בערבה כולה, בעיקר עקב מעבר מגידול פלפל.  ותהאחרונ

אביב  בשתילת בגידול שרועואיכות הפרי של זני� חדשי�  פוטנציאל היבולנבח�  2013/14בעונת הגידול 

ואיכות הפרי  פוטנציאל היבולנמשכה בחינת  2014/15). בעונת 2014מאוחר (חודש פברואר) (סויסה וחוב', 

בניסויי� אלו נבחנו בעיקר זני� מטיפוס גליה בעלי ). 2016מודלה (פרקר וחוב' בגידול אביב  בשתילת

פוטנציאל ליצוא ולשוק המקומי. בצד טיפוסי הגליה התרחבו בשני� האחרונות שטחי הגידול של המלו� 

ת הפרי האביבי מטיפוסי האננס המיועדי� לשוק המקומי בלבד. במטרה לבחו� את פוטנציאל היבול האיכו

   ניסוי זני� בתחנת זוהר כיכר סדו�. 2016במלו� מטיפוסי האננס הועמד באביב 



  

  

  שיטות 

שאורכה מנהרה עבירה ) ב3/2/2016נשתלו () 1(טבלה זני מלו�  11תחנת זוהר, כיכר סדו�. הניסוי נער$ ב

ערוגות ע� שביל . השתילה נעשתה בשני צמדי IRמטרי� מכוסה יריעת פוליאתיל�  6מטרי� ורוחבה  100

 12ערוגות צמודות), בחלקה  2מטר ( 3מטר, רוחבה  4. אור$ חלקה בלוקי� בכל צד של המנהרה 2, מרכזי

שתילי� מורכבי� כז� ביקורת שימש הז� הדסו�. צמחי� לדונ�).  1,670ס"מ ( 40כל  מ"ר. שתילי� רגילי�

  .צמחי� לדונ�) 830ס"מ  ( 80כל נשתלו  TZ148מהז� הדסו� על כנת 

מש. ע� הופעת פריחה  50. חורי איוורור נחתכו בפלסטיק וכוסו ביריעות רשת גדלו שרועי�הצמחי� 

  .לפינת המנהרהדבורי דבש הוכנסו כוורת 

). פירות הזני� מוינו לסוגי איכות. דגימות פרי 21 (שבוע 24/5 ) ונמש$ עד15(שבוע  11/4/16 קטי� החל ב

מ"צ ונבדקו שוב  20ימי� בטמפרטורה   3 מ"צ ועוד 5ימי� בטמפרטורה  5באיכות שיווק הושהו למש$ 

  ).Hochman and Regev )1990לפי . ציו� האיכות חושב לקביעת איכות� לאחר השהיה

  

  

  

  

  : פרטי הזני�1טבלה 

  )1(סבילות\עמידות  ציפה  מטפח\חברה  זן

 Fom 1,2 Pcu, Sf  כתום  אורי זהבי  13181

AN305  כתום  אוריג'ן זרעים  Fom 0,1,2, PM  

  Fom 0,1,2, PM  כתום  באייר  הדסון

     הזרע\באייר  TZ148/  הדסון

  Fom 0,1,2  קרם  הזרע סידס  63007

  Fom 0,1,2  כתום  הזרע סידס  64062

  Fom 0,1,2  קרם  הזרע סידס  רייצל

 Fom 0,1,2, PM  קרם  סמקו  801

 Fom 0,1,2, PM  כתום  סמקו  54232

 Fom 0,1,2, PM  כתום  סמקו  54242

 Fom 0,1,2, PM  כתום  תרסיס  4525

  Fom 0,1,2, PM  כתום  תרסיס  15פרלינה 

  יש לוודא את העמידויות ע� חברות הזרעי�. )1(

  

  

    



  ודיו� תוצאות

  .)2בשטח הניסוי ועל הפרי הקטו� (טבלה ופרי ע� תחילת הקטיפי� בוצעו הערכות צימוח ובמהל$ הגידול 
  

  הזני�תיאור  :2טבלה 

  

  

  זן

  

  צימוח

  חזק5-חלש1

  תיאור הפרי

  

  צורה

  

 רישות

  

 צבע חיצוני

  

 צבע ציפה

  

  הערות

  

TSS  

  

  מרקם

  )1-5טעם (

  =טעים מאוד5    

אובלי -עגול  3.3  13181

  אחיד 

כתום, הילה לבנה   כתום-צהוב  גס-בינוני

  רחבה 

  2.3  רך-בינוני  8.5  

                    

AN305 3.5  כתום, הילה חיצונית   כתום-צהוב  עדין-בינוני  אובלי אחיד

  ירקרקה

  5  קריספי  14.5  פיצוצי פיטם

                   

כתמים שחורים, החמות   כתום, הילה לבנה  כתום-צהוב  גס-בינוני  אובלי אחיד  5  הדסון

  קליפה, חלל זרעים בינוני

  3.7  מוצק  10

                    

  3.5  קריספי  11  סדקים, החמות קליפה  לבן-קרם  כתום-צהוב  גס-בינוני  אובלי  2  63007
                    

  3  בינוני  11.5  החמות קליפה  כתום, הילה ירקרקה   כתום-צהוב  עדין-בינוני  עגול- אובלי  2  64062
                    

  2.5  רך  8    לבן-קרם  כתום-צהוב  גס-בינוני  מאורך- אובלי  3.3  רייצל
                    

  גס -בינוני  אובלי  4.7  801

  לא אחיד

לבן, הילה -קרם  כתום-צהוב

  פנימית כתומה

  4.7  קריספי-מוצק  11  חלל זרעים בינוני

                    

  גס-בינוני  אובלי  1  54232

  לא אחיד

  3  רך-בינוני  12  השחרות קליפה  כתום, הילה ירקרקה  כתום-צהוב

                    

כתום, הילה חיצונית   כתום-צהוב  גס-בינוני  אובלי  3.5  54242

  צהובה

  3.7  מוצק  11  

                    

  עדין, -גס  עגול- אובלי  4.5  4525

  לא אחיד

כתום, הילה דקה   פנינה-לבן

  קרם

  החמות קליפה

  

  2  רך-בינוני  6

                    

פרלינה 

15  

  גס-בינוני  אובלי-עגול  4.7

  צפוף, אחיד

פנינה -לבן

  בהיר

  13.5  בינוני-חלל זרעים קטן  כתום

  

  4  קריספי



 ק"ג למ"ר 6.8 יבול גבוה של הניב  TZ148מורכב על כנת ה� הדסו� הזיבול: מבי� הזני� בעלי ציפה כתומה 

מהפרי המשווק  85%טיפול זה בלט בשיעור גבוה  של פרי גדול משווק,  ).1, איור 3(טבלה (כללי ומשווק) 

�מבי� הזני� בעלי ציפה קר� .ק"ג) לעומת יבול הז� ללא הרכבה 2.5ק"ג (משקל פרי ממוצע  1.8במשקל מעל 

  ק"ג למ"ר. 7.1לב� הניב הז� רייצל יבול משווק מרבי של 

). בז� 2בשבוע הראשו� לקטי� (איור  �בלט בבכירותו כאשר רוב הפרי המשווק נקט 64062בכירות: הז� 

  .באפילותבלט  15הדסו� תרמה ההרכבה להבכרה הקטי� יחסית ליבול הז� ללא הרכבה. הז� פרלינה 

 ביו� הקטי�) ו2במנהרה (טבלה תועדו במהל$ הגידול מדדי איכות הפרי, פגמי� בולטי�, איכות הפרי: 

הזני� ). 5). ממדי מוצקות הפרי, חיי המד� ופגמי� נוספי� תועדו לאחר השהיה (טבלה 4טבלה (

4524,AN305 ,גבוה  איכותציו� בהיו בעל מוצקות טובה.  13181 �ו 54232, 801, 64062, 54242, פרלינה

 הנ� בעלי 15ופרלינה  AN305 ,801הזני� פירות בהתאמה).  4.3 � ו 4.5( 15ופרלינה  4525יחסית בלטו הזני� 

   , מתוקי� וטעימי� מאוד.ריספימרק� ק

בגידול המסחרי  801 �ו AN305,15, פרלינה 4525לסיכו�, מוצע לכלול את הזני� הבולטי� ביבול ובאיכות 

  .בצד ז� הביקורת הדסו�

  מרכיבי היבול :3טבלה 

  

  אחוז מחושב מכלל היבול. )2(אחוז מחושב מהפרי המשווק,  )1(, לב��קר�ציפה  *הערות: 
  

   

(1)
אחוז

(2)
אחוז

זן

פרי 

משווק

פרי משווק 

מעל 1.8 ק"ג

0.3±6.80.3±6.899850.09±2.500.01±1.53הדסון מורכב

45250.2±5.20.2±5.299780.04±2.370.05±1.49

0.3±5.80.3±5.798730.07±2.290.04±1.47הדסון 

640620.5±5.10.6±4.792720.07±2.150.05±1.39

0.4±5.40.4±5.4100700.04±2.180.02±1.48פרלינה 15

* 630070.3±6.40.5±4.875670.03±2.260.01±1.43

131810.6±6.30.6±5.994630.06±2.310.06±1.42

0.8±7.40.9±7.195580.05±2.200.05±1.48רייצל *

542320.4±4.30.3±3.682530.09±2.290.04±1.37

 AN3050.4±6.30.3±4.673440.02±2.050.03±1.40

542420.4±5.10.3±4.997250.02±1.980.04±1.31

* 8010.2±5.10.2±5.19920.06±1.930.03±1.23

משווקכללי

פרי משווק ממוצע (ק"ג לפרי)יבול, ק"ג למ"ר

קטן מ-1.8 ק"גגדול מ-1.8 ק"ג



  ביו� הקטי� : פרי לא משווק, פירוט הפגמי�4טבלה 

  
  בעיקר החמות סדקי�.אחר:  )2(אחוז מחושב מיבול כללי,  )1(, לב��קר�ציפה  *הערות: 

  
  
  
  

  
  לב�, כל היתר כתומי�)� בעלי ציפה קר�* (זני� המסומני�  גודל הפרי: התפלגות 1איור 

  
  

זן

רישות

 לקוי

רקבון 

אחרפיטם

0.31±6.830.05±0.07000הדסון מורכב

45250.17±5.200.05±0.05001.0

0.30±5.750.09±0.091.700הדסון 

640620.48±5.130.14±0.405.81.90.4

0.38±5.380.00±0.00000פרלינה 15

* 630070.31±6.350.25±1.5820.53.11.6

131810.62±6.280.08±0.344.800

0.75±7.410.20±0.365.400.3רייצל *

542320.38±4.330.27±0.766.94.65.3

 AN3050.44±6.290.21±1.6811.16.47.8

542420.39±5.070.11±0.152.000.8

* 8010.19±5.140.03±0.07000.4

(1)
אחוז 

פרי לא משווקכללי

יבול, ק"ג למ"ר



  
  : יבול משווק מצטבר לפי שבועות קטי�2איור 

  כל היתר כתו�לב�, �קר�ציפה  *
  

  : מרכיבי איכות הפרי לאחר השהיה5טבלה 

  
שיעורי הפרי המוצק חושב לפי )2(מ"צ,  20ימי� ב 3מ"צ ועוד  5ימי� ב 5השהיה  )1(, לב��קר�ציפה  *הערות: 

  והר$.
  
  

   

(1-10)

חריגימוצק
(2)
ציון

איכותTSS פנימי חיצוני צבע עוקץרקבוןרךגמישמוצק מאדזן

4525127414075045011.9   4.5      

AN30519765058032011.9   1.7      

      4.3   245944177230911.4פרלינה 15

542424156309339310.7   3.6      

6406265350033015310.0   3.7      

* 8015842000001609.3     3.2      

54232206515008318129.1     2.1      

      3.3     15523301513015128.7הדסון

      3.3     4564104745948.6הדסון מורכב

131817867071403608.3     1.9      

      2.9     13331525522708.1רייצל * 

* 6300712442024282401287.5     2.4      

(1)
אחוז מפרי משווק לאחר השהיה

התמוטטותרקבון
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