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   תיכונה וצפונית תמר

 adisuisa@arava.co.ilכתובת המחברת: 

  

  תקציר

בשני� האחרונות חלה ירידה ברמת היבולי� בגידול העגבנייה באר�, וזאת בעקבות טובמו וירוס חדש שתוק� את 

של עגבניות מסיימות,  אשר הצמחי� ומועבר ע"י מגע. חקלאי� רבי� בערבה רואי� פוטנציאל בגידול מחזור קצר 

אינו דורש השקעה רבה של כוח אד�, שכ�, בגידול זה לא נדרשי� טיפולי הדליה. באגרוטכניקת גידול פשוטה זו 

  נית� לנצל את  תנאי האקלי� השוררי� בערבה בחור�, לייצור עגבניות אביב  בהשקעה מינימלית. 

 2זני� בעלי פרי עגול ו  4מנהרות עבירות. הניסוי כלל  2 )איר  ב) בתחנת י3.2.16נשתל ( י�ניסוי זני עגבנייה מסיימ

  טיפוס רומא. מזני� 

מבי� טיפוסי הרומא לא היה הבדל מובהק ביבול הכללי והאיכותי. משקל הפרי היה קט� מהצפוי בשני הזני�. הז� 

  (א.ב. זרעי�). 8551גלילאה (הזרע סידס) סבל משחור פיט� ברמה גבוהה ביחס לז� 

שלושת הזני� העגולי�: חנית, סמדר ועופרי (הזרע סידס) כללו פירות איכותיי� בלבד. הזני� חנית וסמדר היו 

בעלי יבול כללי ואיכותי גבוה באופ� מובהק ביחס לשני הזני� הנוספי� בניסוי. כל הזני� העגולי� היו בעלי פרי 

לל כלי� לא סבלו הזני� העגו ,לעומת טיפוסי הרומאקט� מהצפוי, ללא הבדל מובהק במשקל הפרי הממוצע. 

  משחור פיט�.

מומל� לחזור על ניסוי זה פע� נוספת, ולהשתמש בזני� עמידי� בלבד עקב תקלה טכנית הופסק הניסוי טר� זמנו. 

צהבו� האמיר, על מנת לאפשר פתיחת פתחי� ואוורור משופר במבנה  ובכ� לשמור על טמפ' נוחות יותר  סלווירו

  לחנטה ללא סיכו� להינגעות בווירוס.

  

  בואמ

ה באר�, וזאת בעקבות טובמו וירוס חדש שתוק� את יבשני� האחרונות חלה ירידה ברמת היבולי� בגידול העגבני

ר שא  ות מסיימות,עגבנימחזור קצר של הצמחי� ומועבר ע"י מגע. חקלאי� רבי� בערבה רואי� פוטנציאל בגידול 

זו פשוטה טיפולי הדליה. באגרוטכניקת גידול שכ�, בגידול זה לא נדרשי� כוח אד�, השקעה רבה של אינו דורש 

ניסוי זה בא  השקעה מינימלית.בלייצור עגבניות אביב תנאי האקלי� השוררי� בערבה בחור�,  נית� לנצל את 

  ה מסיימי� בגידול אביבי במנהרה עבירה.ילהשוות בי� זני עגבני

  

  שיטות וחומרי�

מטר מכוסות פלסטיק.  6.40מנהרות עבירות ברוחב  2 )בבתחנת יאיר ) 3.2.16(נשתל  י�מסיימה יניסוי זני עגבני

 4ס"מ. לכל ז�  60ס"מ. המרחק בי� השתילי�  20ערוגות, בכל ערוגה שלוחה אחת של טפטו� כל  3בכל מנהרה 

צמחי�. הצמחי� הודלו בהדליה ספרדית. חורי� לאוורור המבנה נפתחו בפלסטיק  10חזרות, כל חזרה כללה 

טיפולי הגנת הצומח ודישו�  ,השקיה הסרת הכיסוי לחלוטי�.תא� לטמפ' והלחות שנמדדו במבנה, עד הבבהדרגה 

). קטי� 1טיפוס רומא (טבלה מזני�  2זני� בעלי פרי עגול ו  4. הניסוי כלל המלצות שה"מלצור� ולפי ניתנו בהתא� 

   ימי� משתילה. 89, 2.5.16  )הפירות החל ב



טיפוסחברת זרעיםזן

0.7±3.80.6±3.60.2±0.23±9611±760.0±0.00.2±0.2 רומא  א.ב. זרעים 8551

0.8±4.40.9±4.10.1±0.33±937±870.1±0.30.0±0.0 רומא  הזרע סידס  גלילאה 

0.8±2.00.7±1.90.1±0.22±949±1150.0±0.00.1±0.1 עגול  א.ב. זרעים 8565

1.4±4.31.4±4.30.0±0.00±1009±1110.0±0.00.0±0.0 עגול  הזרע סידס  חנית 

1.2±3.31.2±3.30.0±0.00±10019±1380.0±0.00.0±0.0 עגול  הזרע סידס  סמדר 

1.0±2.71.0±2.70.0±0.01±9910±1130.0±0.00.0±0.0 עגול  הזרע סידס  עופרי 

אחרים

יבול (ק" ג למ" ר )גרם% יבול (ק" ג למ" ר )

סוג אסוג בסוג אכללי

משקל פרי 

שחור פיטםבודד

  ניסויה : זני1טבלה 

            

   ל פרי (גרם)משק  עמידויות  חברה  זן  

    טיפוס עגול  

   HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV       IR: Mi, Mj, TYLCV, Lt, TSWV 150-200 הזרע סידס חנית  

   HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV       IR: Mi, Mj, TYLCV, TSWV 250-300 הזרע סידס סמדר  

   HR: Vd, Fol (race 1, 2)                   IR: TYLCV 220-350 סידסהזרע  עופרי  

   ToMV:0-2 / ToTV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 , TYLCV 180-220 א.ב. זרעים 8565  

    טיפוס רומא  

   HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Ps  IR: Mi, Mj, Sl,TSWV 130-170 הזרע סידס גלילאה  

   ToMV:0-2 / ToTV / Fol:0-1 / Va:0 / Vd:0 , TYLCV / Ma / Mi / Mj 140-160 זרעים א.ב. 8551  

            
  

  תוצאות

). משקל הפרי היה קט� מהצפוי בשני 2מבי� טיפוסי הרומא לא היה הבדל מובהק ביבול הכללי והאיכותי (טבלה 

  (א.ב. זרעי�). 8551ביחס לז� הזני�. הז� גלילאה (הזרע סידס) סבל משחור פיט� ברמה גבוהה 

שלושת הזני� העגולי�: חנית, סמדר ועופרי (הזרע סידס) כללו פירות איכותיי� בלבד. הזני� חנית וסמדר היו 

בעלי יבול כללי ואיכותי גבוה באופ� מובהק ביחס לשני הזני� הנוספי� בניסוי. כל הזני� העגולי� היו בעלי פרי 

   משקל הפרי הממוצע. הזני� העגולי� לא סבלו משחור פיט�.קט� מהצפוי, ללא הבדל מובהק ב

  

  מרכיבי היבול ואיכות הפרי: 2טבלה 

  סיכו� ומסקנות

  ניסוי  הקטיפי� הופסקו לפני התארי� המתוכנ�. בשל תקלה ב

לאפשר צהבו� האמיר, על מנת  סבלבד לווירולהשתמש בזני� עמידי� . יש לחזור על ניסוי זה פע� נוספת צעמו

  . ללא סיכו� להינגעות בווירוס ובכ� לשמור על טמפ' נוחות יותר לחנטה פתיחת פתחי� ואוורור משופר במבנה 

  

  ותתוד

  במימו� הניסוי.   �על עזרתולקק"ל תודה למועצת הצמחי� 

  לחברות הזרעי� א.ב. זרעי� והזרע סידס על תרומת הזרעי� לניסוי.אנו מודי� 

  


