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  תקציר
זני חציל פרתנוקרפי� שאינ� דורשי�  4בתחנת הניסויי� יאיר. בניסוי נבדקו  2015/16ניסוי זני חציל פרתנוקרפי נער� בעונת 

שתילי מש.  25חזרות במנהרת רשת  4 �חזרות מנהרת פלסטיק וב 4 �. כל ז� נשתל בחנטהשימוש במווסתי צמיחה לצור� 

 11/11/15 �הקטי� החל ב .הודלו בהדליה הולנדיתענפי� ו 2עוצבו ל הצמחי� ס"מ.  40במרווח  )17/9/2015( חציל נשתלו 

   קטיפי�.  25. סה"כ נערכו 5/5/16ונמש� עד 

וטרויאטה. הז� מיכל בעל ציו� איכות גבוה במיוחד במבנה פלסטיק. הגידול בחממית  206הזני� שהניבו יבול איכותי גבוה ה� 

תה גבוהה יותר תחת י. איכות הזני� הי206טו� בז�  5�טו� ל 1פלסטיק הניב יבול ליצוא גבוה יותר בכל הזני� ברמה של בי� 

וטרויאטה תחת רשת ולקבל  206את הזני�  לאור התוצאות נראה כי נית� לשתולפלסטיק בעיקר בגלל קבלת צבע שחור יותר. 

  יבול שאינו נבדל מיבול יצוא של הז� קלאסיק בגידול תחת פלסטיק.

  מבוא
בשני� האחרונות חלה עליה בשטחי גידול חציל בערבה. העלייה המשמעותית ביותר נצפתה בגידול בבתי רשת ובחממות 

  דונ�. 800 �לכ 2014/15ה הגיע בעונת בעונה שחלפה, זאת בעקבות "מתווה הפלפל". שטח החציל בערב

יבול ואיכות זני� אלו  גבוה  בניסויי� שנערכו נמצא כישני�.   10זני� פרתנוקרפי� (חסרי זרעי�) קיימי� בשוק מזה 

תה השפעה יכמו כ� בעבר נראה כי הי .)2008, 2007 (אופנב� וחוב' עזרת מווסתי צמיחהלז� קלאסיק הדורש הפריה בבהשוואה 

בערבה. מטרת הניסוי לבחו�  הינו הז� הדומיננטי (עד� זרעי�)  206הז�  ).2013 על היבול הכללי (אופנב� וחוב' הכיסוי של סוג

  ליצוא. המיועדי� ג�, זני� פרתנוקרפי� איכותיי� בעלי יבול גבוה לגידול בערבה
    

  שיטות וחומרי�
בתחנת הניסויי� יאיר. במנהרה אחת נשתלו השתילי� בשטח פתוח ע� חיפוי בשתי מנהרות ) 17/9/15שתילי חציל נשתלו (

מש  25רשת מבנה מכוסה בב. במנהרה שניה נשתלו השתילי� 27/11/15פלסטיק תחתו� שקו�, פלסטיק עליו� נפרס בתארי� 

ת זו לזו, מרחק בי� ערוגות, שתי הערוגות האמצעיות צמודו 4מטר, בכל מנהרה  6.4ופלסטיק תחתו� שקו�. רוחב המנהרות 

הודלו בהדליה עוצבו לשני ענפי� וס"מ. הצמחי�  40ס"מ, שתילה כל  20מטר, טפטו� כל  1.6הערוגה האמצעית לצדדית 

בתחילת העונה, נפרסה רשת צל שחורה מ"ר. עקב טמפ' גבוהות קיצוניות  5.6  של בשטחשקילה חלקת לשתילי�  14הולנדית. 

  עזרה בקליטת הצמחי�., לשבוע למש� 25/9/15 בתארי�

באזור.  חצילפעולות ההדליה והורדת עלי� הייתה כמקובל בגידול . )1(טבלה  ז� אחד רגילזני� פרתנוקרפי� ו 3בניסוי נבדקו 

ההשקיה והדישו�  . , ריסוס ישירות לפרח0.5%יר אורסט בריכוז שתכבז� קלאסיק נעשתה ע"י שימוש ב השריית חנטה

  בהתא� להמלצות משרד החקלאות.

יצוא ושוק מקומי. איכות לאחר הקטי� מוי� הפרי ל . קטיפי� 25. סה"כ נערכו 5/5/16ונמש� עד  11/11/15 �בהקטי� החל 

  חו�. 1 ו סגול 2צבע שחור,  3 הפרי המתאי� ליצוא נבח� לאחוז הפירות המבריקי� ולעוצמת הצבע כש

הפרי הפסול ליצוא (להל� שוק) מוי� לגורמי פסילה. במהל� הבדיקות נשקל הפרי, נספרו מספר פירות, וחושב משקל פרי 

הפרי האיכותי שנדג� עבר סימולציה המדמה יצוא ימי:  ממוצע. מהפרי המתאי� ליצוא נלקחה דגימה לבדיקות איכות. 

מ"צ. לאחר  ההשהיה נבדקו הפירות ותועדו המדדי�  20 �ספי� במ"צ  ויומיי� נו 12לחות  90% �ימי� ב 11השהיה למש� 

אחוז פרי מוצק , גמיש, ור� לפי תחושה ידנית . נרש� אחוז הפירות שעוקצ� יבש,  אחוז הפירות שהציפה  �מוצקות  הבאי�:

  החיצונית שלה� התמוטטה, אחוז הפרי הרקוב ואחוז הפירות שעל העוק� התהוו תפטירי�.

שחור) בכל דגימה נחת�  3סגול,  2חו�, 1אחוז הפרי שאינו שחור, אחוז הפרי המבריק, עוצמת הצבע ( �עאחוז חריגי הצב

: מוצקות י�הבא יחסי�ב Hochman and Regev (1990)ציו� האיכות לפי  מדג� של פירות לבחינת נוכחות זרעי� וחלילות.

  .18%, עוק� יבש 47%, צבע 35%



  

  זני הניסוי: 1טבלה 

  עמידויות טיפוס חברה ז�

   פרתנוקרפי  עד� זרעי�  206

   פרתנוקרפי  אפעל  טרויאטה 

 HR: Botrytis פרתנוקרפי  גנסיס  מיכל 

   רגיל הזרע סידס  קלאסיק 
  
  

  תוצאות
בפלסטיק ) עולה כי גידול תחת פלסטיק הניב יבול גבוה יותר, ואחוז יצוא גבוה יותר בכל הזני�. כמו כ�, 2מנתוני היבול (טבלה 

מש. יבול שוק גבוה נובע מפרי לא סימטרי  25משקל פרי ממוצע גבוה יותר, ייתכ� שזה מה שמוביל ליבול גבוה בהשוואה לרשת 

(בצורת בננה). מכת עכברי� בגידול הובילה לאחוז מעוותי� גבוה יחסית. משקל הפירות הרקובי� לא מצוי� מכיוו� שכמעט 

ומיכל בכיסוי  206יתי נצפה בז� קלאסיק בשני סוגי המבנה ובז� מיכל בבית רשת. הזני� ולא נצפו פירות רקובי�. צבע בעי

  בהשוואה  לגידול ברשת. לז� מיכל חיי מד� טובי� מאוד, בייחוד בגידול במנהרת הפלסטיק. פלסטיק היו בעל גוו� מבריק

בשני סוגי המבני� הגיעו לאחוז גבוה של פרי איכותי בחודשיי� הראשוני� לקטי� בהשוואה לשאר  206 �הזני� קלאסיק ו

). הז� טרויאטה בשני סוגי המבני� נת� אחוז גבוה יחסית של פרי איכותי בחודשיי� האחרוני� לקטי�. הז� 3(טבלה  הזני�

  מר�.�שלושת החודשי� ינוארבמנהרת הפלסטיק הניב יבול איכותי גבוה ביחס לשאר הזני� ב 206

הזני� טרויאטה וקלאסיק בשני סוגי המבני� והז� מיכל במבנה פלסטיק היו בעלי פרי ע� צבע רצוי בחודשיי� האחרוני� 

  ).4לקטי� (טבלה 

בשני סוגי המבני� ובזני� טרויאטה ומיכל במבנה  206אחוז פרי מבריק גבוה בחודשיי� הראשוני� לקטי� נראה בזני� 

גבוה בחודשיי� האחרוני� לקטי�. במבנה מבריק ). בזני� קלאסיק, טרויאטה ומיכל נראה אחוז פרי 5(טבלה פלסטיק 

  מר�.    �, טרויאטה ומיכל הניבו אחוז גבוה של פירות מבריקי� בשלושת החודשי� ינואר206פלסטיק הזני� 

את עקב מכת עכברי� שתקפה את הגידול. ), וז6בכל הזני� אחוז המעוותי� היה גבוה מאוד באמצע עונת הקטי� (טבלה 

, 206בחודשיי� הראשוני� לקטי� הז� מיכל במבנה פלסטיק היה בעל משקל גבוה של פרי מעוות ביחס לשאר הזני�. הזני� 

.�  טרויאטה ומיכל במבנה רשת היו בעלי משקל הכי נמו� של פירות מעוותי� בחודשיי� האחרוני� לקטי

יתה השפעה על רמת יתה השפעה על חיי המד� של הזני�, א� היכי לסוג המבנה לא הי ) עולה7מנתוני האיכות (טבלה 

תה רבה יותר.  בכל הזני� פרט לז� טרויאטה יההתמוטטות החיצונית של הפרי לאחר ההשהיה. בבית רשת ההתמוטטות הי

  היה אחוז פירות חלולי� גבוה בבית פלסטיק בהשוואה לבית רשת.

בבית רשת  משו� גידול תחת פלסטיק מאשר ב . איכותו של ז� זה גבוהה יותר ביותרהגבוה האיכות מיכל היה בעל ציו� הז� 

  הגרועה ביותר בשני סוגי המבני�. ה יתז� קלאסיק היה לאיכות הפרי ש שצבע הפרי תחת הפלסטיק  היה יותר שחור.
  

  : נתוני היבול2טבלה 

  
  מבריקי�: אחוז פרי מבריק מתו� יבול יצוא )2(, = סגול לא רצוי1=שחור רצוי, 3בע: צ )1(

  
  
  
  

מבנהזן

1.8±17.31.5±9.40.4±8.03±538±3500.3±7.00.0±2.73±731.5±6.7פלסטיק206

1.1±12.70.6±6.60.6±6.12±524±3140.4±4.90.0±2.73±700.6±7.4רשת206

1.6±13.81.0±7.20.6±6.62±527±3090.6±5.30.0±2.82±691.4±6.1פלסטיקטרויאטה 

0.5±12.50.6±5.80.1±6.83±465±2760.1±5.00.1±2.71±650.5±7.2רשתטרויאטה 

2.1±13.21.1±5.31.0±7.92±397±3321.0±7.10.0±2.83±760.3±8.6פלסטיקמיכל 

1.3±11.30.6±3.90.9±7.44±3410±2960.7±6.50.1±2.63±601.3±7.5רשתמיכל 

1.7±12.90.9±5.50.8±7.41±426±3290.9±6.70.0±2.64±651.8±5.7פלסטיקקלאסיק 

1.0±11.60.5±4.60.6±7.01±399±2890.5±6.10.1±2.74±640.8±5.7רשתקלאסיק 

יבול (ק'ג/ מ'ר)

יצואשוקיצואכללי

%

משקל פרי

גרם

מעוותים

(עד 10)ק" ג למ" ר

ציון איכות צבע¹

(3-1)%

מבריקים²



  י הקטי�חודשיצוא לפי  חוזא: 3טבלה 

 אחוז יצוא מיבול בחודש %  יבול (ק"ג/מ"ר)    

 מאי אפר מרץ פבר ינו דצמ נוב יצוא עונתי יצוא כללי מבנה  זן

 54 50 49 66 41 57 62 53 ± 3 9.4 ± 1.5 17.3 ± 1.8 פלסטיק 206

 40 58 47 43 51 50 69 52 ± 2 6.6 ± 0.6 12.7 ± 1.1 רשת 206

 61 54 47 60 40 39 66 52 ± 2 7.2 ± 1.0 13.8 ± 1.6 פלסטיק יאטה טרו

 54 52 44 39 44 37 56 46 ± 3 5.8 ± 0.6 12.5 ± 0.5 רשת יאטה טרו

 60 39 32 56 29 28 47 39 ± 2 5.3 ± 1.1 13.2 ± 2.1 פלסטיק ל מיכ

 54 48 30 33 35 23 35 34 ± 4 3.9 ± 0.6 11.3 ± 1.3 רשת ל מיכ

 59 42 37 34 22 47 65 42 ± 1 5.5 ± 0.9 12.9 ± 1.7 פלסטיק סיק קלא

 54 49 32 21 33 36 62 39 ± 1 4.6 ± 0.5 11.6 ± 1.0 רשת קלאסיק 

 
  
  
  

  י הקטי�חודש: איכות הצבע לפי 4טבלה 

  
  = סגול לא רצוי1=שחור רצוי, 3בע: צ )1(
  
  
  
  
  
  

 
  י הקטי�חודשלפי  )אחוזי�( ברק: פרי בעל 5טבלה 

 מבריקים בחודש¹אחוז  % ק"ג למ"ר    

 יצוא כללי מבנה זן

מבריקים ¹

 מאי אפר מרץ פבר ינו דצמ נוב חודשי

 33 55 58 79 91 87 95 73 ± 3 9.4 ± 1.5 17.3 ± 1.8 פלסטיק 206

 29 81 48 37 83 80 92 70 ± 3 6.6 ± 0.6 12.7 ± 1.1 רשת 206

 60 74 49 60 85 89 89 69 ± 2 7.2 ± 1.0 13.8 ± 1.6 פלסטיק יאטה טרו

 71 80 49 38 82 75 77 65 ± 1 5.8 ± 0.6 12.5 ± 0.5 רשת יאטה טרו

 62 85 58 66 86 86 92 76 ± 3 5.3 ± 1.1 13.2 ± 2.1 פלסטיק ל מיכ

 75 79 42 39 78 79 77 60 ± 3 3.9 ± 0.6 11.3 ± 1.3 רשת ל מיכ

 61 77 61 38 46 78 77 65 ± 4 5.5 ± 0.9 12.9 ± 1.7 פלסטיק סיק קלא

 76 76 45 24 70 71 78 64 ± 4 4.6 ± 0.5 11.6 ± 1.0 רשת סיק קלא
  
  מבריקי�: אחוז פרי מבריק מתו� יבול יצוא )1(

 

  

מאיאפרמרץפברינו דצמנובמבנהזן

1.8±17.31.5±9.43±530.0±2.721.71.81.91.61.51.4פלסטיק206

1.1±12.70.6±6.62±520.0±2.71.91.91.51.61.71.81.2רשת206

1.6±13.81.0±7.22±520.0±2.81.91.71.91.91.81.71.6פלסטיקטרויאטה 

0.5±12.50.6±5.83±460.1±2.71.91.51.71.81.41.81.7רשתטרויאטה 

2.1±13.21.1±5.32±390.0±2.81.91.71.71.71.71.81.6פלסטיקמיכל 

1.3±11.30.6±3.94±340.1±2.61.71.31.31.41.81.81.7רשתמיכל 

1.7±12.90.9±5.51±420.0±2.61.51.81.61.61.71.61.6פלסטיקקלאסיק 

1.0±11.60.5±4.61±390.1±2.71.71.71.71.81.51.61.7רשתקלאסיק 

¹צבע (1-3) בחודש(3-1)אחוזיבול (ק" ג/ מ" ר)

¹צבע עונתייצואיצואכללי



  י הקטי�חודשלפי  )מיבול כללי(אחוז  מעוותי�: פירות 6טבלה 

  
 

  

  איכות עונתיי� ימדדי:  7 טבלה

  = סגול לא רצוי1=שחור רצוי, 3בע: צ )1(
  

   

אחוז

מאיאפרמרץפברינו דצמנובמעוותים בעונהמבנהזן

1.8±17.31.5±9.40.3±7.04033325226434850פלסטיק206

1.1±12.70.6±6.60.4±4.93920354735434475רשת206

1.6±13.81.0±7.20.6±5.33827434517484443פלסטיקטרויאטה 

0.5±12.50.6±5.80.1±5.040333332384943100רשתטרויאטה 

2.1±13.21.1±5.31.0±7.15447676530556360פלסטיקמיכל 

1.3±11.30.6±3.90.7±6.55859626053595560רשתמיכל 

1.7±12.90.9±5.50.9±6.75229506956535667פלסטיקקלאסיק 

1.0±11.60.5±4.60.5±6.15332465765595075רשתקלאסיק 

אחוז מעוותים בחודשק" ג למ" ר

מעוותיםיצואכללי

מבנהזן

13±652±37±78±220±02±23±512±704±70±00.0±2.71.5±6.7 חממית פלסטיק 206

7±524±53±167±290±00±00±05±796±64±70.0±2.70.6±7.4 חממית רשת 206

9±544±45±196±172±22±44±415±601±125±230.0±2.81.4±6.1 חממית פלסטיק  טרויאטה 

9±454±84±156±222±32±20±09±622±210±100.1±2.70.5±7.2 חממית רשת  טרויאטה 

17±431±110±197±131±12±30±09±8512±187±200.0±2.80.3±8.6 חממית פלסטיק  מיכל 

11±541±15±1413±301±12±34±410±715±828±450.1±2.61.3±7.5 חממית רשת  מיכל 

12±312±64±73±73±32±48±84±576±149±280.0±2.61.8±5.7 חממית פלסטיק  קלאסיק 

6±313±67±146±182±51±22±36±512±44±70.1±2.70.8±5.7 חממית רשת  קלאסיק 

(עד 10)(1-3)%

ציון איכות משוקלל¹צבעזרעיםחלוליםמבריקיםחריגי צבערקבון עוקץרקוביםהת' חיצוניתעוקץ יבשרכיםמוצקים



  סיכו� ומסקנות

הגידול בחממית וטרויאטה. הז� מיכל בעל ציו� איכות גבוה במיוחד במבנה פלסטיק.  206 יוהזני� שהניבו יבול איכותי גבוה ה

יתה י. איכות הזני� ה206טו� בז�  5�טו� ל 1בכל הזני� ברמה של בי� ביחס לבית רשת פלסטיק הניב יבול ליצוא גבוה יותר 

וטרויאטה  206לאור התוצאות נראה כי נית� לשתול את הזני� קבלת צבע שחור יותר. גבוהה יותר תחת פלסטיק בעיקר בגלל 

  תחת רשת ולקבל יבול שאינו נבדל מיבול יצוא של הז� קלאסיק בגידול תחת פלסטיק.

  

  התודהבעת 
מ ולמועצת תודה רבה לחברות הזרעי� אפעל, ג'נסיס, הזרע סידס ועד� זרעי� על תמיכת� בניסוי. תודה לאג� הירקות בשה"

  ה במער� הניסויי� במו"פ ערבה.תתודתנו נתונה לקק"ל על תמיכ הצמחי� על השתתפות� במימו� הניסוי.
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