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  תקציר

 50האבטיח הסתווי בערבה נשתל בחודש יולי עם סיום תקופת החיץ וגדל תחת יריעות אגריל או רשתות 

על מנת  עברת וירוסים הגורמים לפגיעה בגידול ובאיכות הפרי.מש למניעת נגיעות בכנימת עש טבק וה

וירוסים המועברים ולקבל חנטה באמצעות דבורים נהוג להסיר את הרשת ובתקופה זו הצמחים חשופים ל

לאור הירידה ביעילות החומרים המצויים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש ע"י כנימות עש טבק. 

  .מש לאורך כל תקופת הגידול 50תחת רשת הסתווי גידול תכנות הייבחומרי הדברה, ביקשנו  לבחון את 

בניסוי נבדקו הזנים לה  .מש 50מטר מכוסה רשת  36צול שאורכה  1הניסוי נערך בתחנת יאיר במנהרה 

הניסוי נשתל בתאריך  .ג'ן)(אורי OXהזן המפרה , חזרות 4(אוריג'ן) ופסיניישן (זרעים גדרה) ב  הויה

הוכנסה למבנה בתאריך כוורת דבורי דבש .  12.8.18 פרחים נקביים ראשונים נצפו בתאריך . 25.7.18

, 25.9.18, 16.9.18. כל הפירות נקטפו והועברו למיון. נערכו שלושה קטיפים בתאריכים: 14.8.18

יבול הזנים בניסוי היה  .).ימים משתילה בהתאמה 71 -ו 62, 53בהתאמה.  40 -ו 39, 38. (שבוע 4.10.18

ק"ג למ"ר  1.3נמוך בהשוואה ליבול ממוצע המתקבל בשטח גידול מסחרי בערבה והגיע בזן פסיניישן ל 

רגיל בעונה, ייתכן שהסיבה ק"ג למ"ר בזן לה הויה. גודל הפרי שהתקבל בניסוי היה קטן מה 0.5לעומת 

עובי הקליפה של הזן פסיניישן היה דק ביחס ללה  הזן פסיניישן היה גדול ביחס ללה הויה. לכך היא הרשת.

בעלי שני הזנים היו  בשני הזנים היה טוב מאוד. הויה וצורתו מעט אובלית ביחס ללה הויה. צבע הציפה

ברור לנו  כי לא מומש פוטנציאל היבול בשני ציונים דומים ברוב הפרמטרים הקשורים לאיכות שנבדקו. 

לא מיטבית, אגרוטכניקת הגידול (השקיה תה יפעילות הדבורים הי :הבאותסיבות ההזנים  להערכתנו מ

כמו  .שפיע על החנטהצימוח וגטטיבי חזק מדי שכנראה ה לא מיטבית וכתוצאה מכך התקבל הייתהודישון) 

  נראה כי בחירת הזנים לגידול תחת רשת צריכה להתמקד בעוצמת צימוח חלשה מסיבה זו.  ,כן

מש בעונת הסתיו בערבה או בכיכר  50בצע בחינה נוספת של גידול אבטיח מידי תחת חזור ולל אנו מציעים

מומלץ השונים  ם. בניסוייגידולכדאי לבצע ניסוי ובו ייבחנו רמות השקיה שונות למיטוב ה בנוסף סדום.

  דבורי דבש, דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים. -לבחון אמצעי הפריה שונים 

  

  

  

  

  



 

 

  מבוא

 1,500 -היקף הגידול משמעותית והגיע לכ. בעונה האחרונה עלה אבטיח סתיו הינו גידול נישה בערבה

בשטחים פתוחים ומאוים על ידי מזיקים, בעיקר שאר חלקי הארץ בגדל הבשונה מהאבטיח הקיצי דונם. 

מידי גודל במאופיין כמוצר איכותי בערבה אבטיח הסתווי כנימות עש טבק, המעבירות וירוסים רבים, ה

יריעות תחת וגדל עם סיום תקופת החיץ נשתל בחודש יולי בערבה האבטיח הסתווי ק"ג.  4 -שמשקלו כ

והעברת וירוסים הגורמים לפגיעה בגידול  כנימת עש טבקנגיעות ב יעתמש למנ 50 ותאגריל או רשת

. בהמשך הגידול נהוג להסיר את הרשת או האגריל על מנת לאפשר פעילות דבורים להפריה. ובאיכות הפרי

החומרים לאור הירידה ביעילות . להגנת הגידולהדברה  ם חומריוהחקלאים ליישנדרשים מרגע הסרת הרשת 

הגידול תכנות הלבחון את  רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, ביקשנו ומתוך המצויים כיום בשוק 

  מש לאורך כל תקופת הגידול.  50תחת רשת 

  

  שיטות וחומרים

מטר,  6.4מש. רוחב המנהרה  50מטר מכוסה רשת  36שאורכה צול  1 הניסוי נערך בתחנת יאיר במנהרה

מטר. חלקת שקילה הורכבה משתי  0.9ערוגות כאשר בכל ערוגה שתי שורות שתילה. הצמחים נשתלו כל  2

 14.4שתילים לחלקה. גודל חלקה  10שתילים, סה"כ  5שורות שתילה צמודות, כאשר בכל שורה נשתלו 

זנים לה הויה ה נבדקובניסוי נשתל בנוסף לאחר כל שלושה שתילים.  ג'ן)(אורי OXשתיל הזן המפרה מ"ר. 

הניסוי נשתל בהכנת השטח בוצע חיטוי באדיגן.   .)1(טבלה  זרותח 4 ב (אוריג'ן) ופסיניישן (זרעים גדרה)

הצמחים הושקו, הפלסטיק התחתון הוסר לפני השתילה.  הסולרי. חיטויתום הלאחר  25.7.18בתאריך 

פלו נגד מחלות ומזיקים כמקובל בגידול באזור. כנימות עש טבק לא חדרו למבנה ולא נראו דושנו וטו

 פרחים נקביים ראשונים נצפו בתאריך סימפטומים המאפיינים וירוסים המועברים על ידיהן על הצמחים. 

 חלות (מחצית מהכמות הסטנדרטית)  5המכילה להאבקה  דבש . כוורת דבורי)2 תמונה, 1 תמונה( 12.8.18

לאפשר שמטרתו קערת מים ובה ספוג   מוקמה הכוורת ליד . )3 תמונה( 14.8.18בתאריך למבנה  ההוכנס

  לדבורים לשתות מים. 

שלושה קטיפים בתאריכים: נערכו במהלך הגידול לא נזרקו נפלים, כל הפירות נקטפו והועברו למיון. 

. ימים משתילה בהתאמה 71 -ו 62, 53בהתאמה.  40 -ו 39, 38. (שבוע 4.10.18, 25.9.18, 16.9.18

  ).4 תמונה

במהלך המיון נכחו שלושה אנשים בעלי ניסיון קודם באפיון פרי אבטיח, הציון שניתן הוא ממוצע התשובות 

וק. הפירות של שלושת הבודקים. המיון התבצע ע"י שקילת כל פרי בנפרד והגדרתו כפרי ראוי או פסול לשיו

נחשב  5כאשר  1-5הראויים לשיווק נפתחו, בוצעה מדידת עובי דופן ומדד ויזואלי לצבע הפרי בסרגל של 

 1-3לאדום מאוד. לאחר מכן נבחנו גורמי פסילה בבחינה ויזואלית: חלילות, סיב לבן וזרעים בסרגל של 

רה פיזית ע"י לחיצה על הציפה. נחשב להופעת התכונה ברמה גבוהה. בדיקת מוצקות התבצעה בצו 3כאשר 

לאחר מכן נלקחה דגימה מאמצע הציפה ומאזור הקרוב יותר לדופן לבדיקת רמת הסוכרים המסיסים 

 5כאשר  1-5כל אחד מהבודקים  בסרגל של  טעם ומרקם הפרי נעשתה ע"י הערכת .פרקטומטררבמכשיר 

  נחשב למצוין בעיני הטועם.  

  



 

 

  : זני הניסוי1טבלה 

  )1(עמידויות  חברת זרעים  זן

 -   אוריג'ן  לה הויה

 Fon:1, Co:1   זרעים גדרה פסיניישן

OX אוריג'ן מפרה  - 

 יש לוודא את עמידויות הזנים עם חברות הזרעים )1(

  

  תוצאות
  

  : מאפייני היבול2טבלה 

  חברת זרעים  זן
  צבע  עובי דופן  גודל פרי  יבול (ק"ג למ"ר)

 (1-5)  מ"מ  ק"ג  פסול  משווק

 4.4 11.3 2.6 0.2 0.3  אוריג'ן לה הויה

 4.6 10.1 3.3   1.3  זרעים גדרה פסיניישן

  

  ) היה נמוך בהשוואה ליבול ממוצע המתקבל בשטח גידול מסחרי בערבה 2יבול הזנים בניסוי (טבלה 

  ק"ג למ"ר בזן לה הויה.  0.5ק"ג למ"ר לעומת  1.3והגיע בזן פסיניישן ל 

היה קטן מהרגיל בעונה, ייתכן שהסיבה לכך היא הרשת. הקרינה הנמוכה ביחס שהתקבל בניסוי גודל הפרי 

  לגידול בשטח פתוח עלולה להביא לגודל פרי קטן בגידול דלועים. הזן פסיניישן היה גדול ביחס ללה הויה.

 ה. צבע הציפהדק ביחס ללה הויה וצורתו מעט אובלית ביחס ללה הויהיה עובי הקליפה של הזן פסיניישן 

  בשני הזנים היה טוב מאוד.

 

  : פגמים ביום הקטיף3טבלה 

  חברת זרעים  זן
  מוצקות  זרעים  סיב לבן  חלילות  יבול (ק"ג למ"ר)

 (1-3) (1-3) (1-3) (1-3)  פסול  משווק

 2.4 1.8 1.4 1.3 0.2 0.3  אוריג'ן לה הויה

 2.4 1.5 1.4 1.1   1.3  זרעים גדרה פסיניישן

  ).3לא נראו הבדלים משמעותיים בין הזנים בפגמים שנבחנו ביום הקטיף (טבלה 

  

  : מאפייני האיכות4טבלה 

 זן
חברת  

  זרעים

  מרקם טעם אמצע TSS דופן TSS  יבול (ק"ג למ"ר)

 (1-5) (1-5) % %  פסול  משווק

 3.4 3.1 11.8 10.0 0.2 0.3  אוריג'ן לה הויה

 3.4 4.0 11.7 10.0   1.3  זרעים גדרה פסיניישן



 

 

ההבדל היחידי שהתקבל היה במבחן הטעימה  בעלי ציונים דומים ברוב הפרמטרים שנבדקו.שני הזנים היו 

הסובייקטיבי בו השתתפו שלושה טועמים מנוסים, לאחר מיצוע התשובות נמצא כי הזן פסיניישן היה טעים 

   .)4(טבלה  יותר ביחס ללה הויה

  

 

  בו נצפו פרחים נקביים לראשונה 12.8.18בתאריך הניסוי שטח ראה כללי של : מ1 תמונה

  

 

  12.8.18: פריחה נקבית ראשונה שנצפתה בתאריך 2 תמונה

  

  

 14.8.18בתאריך  להאבקה הוכנסה למבנהכוורת דבורי דבש : 3 תמונה

 



 

 

 

  12.9.18. צולם בתאריך רגע לפני תחילת קטיףמצב השטח  :4 תמונה

  

  דיון

  מומש פוטנציאל היבול בשני הזנים  להערכתנו מסיבות שונות:ברור לנו  כי לא 

מש. זה מבנה קטן מאוד שככל  50מטר מכוסה רשת  36הניסוי נערך במבנה שאורכו  -פעילות דבורים . 1

אוכלוסיית הנראה אינו מטיב עם הדבורים. הכוורת שהוכנסה הותאמה למבנה הקטן והכילה מחצית מ

לדבורים תנאים מיטביים על ידי הצבת כלי עם מים במבנה וספוג שניתנו  על אף הסטנדרטית, והדבורים 

ייתכן גם כי יש לאחר את השתילה  בנוסף, לא צלחה פעילותן. כדי שיוכלו לעמוד עליו ולשתות מים

  אוגוסט על מנת לתת תנאים מיטביים לפעילות הדבורים. כיוון אמצעלפחות ל שבועייםב

ו לשמור על איזון הצמחים על ידי השקיה מיטבית. הסתיו בערבה חם מאוד בניסוי ניסינ -. אגרוטכניקה 2

מש. בימים הראשונים ניתנו מנות השקיה גבוהות לקליטת הצמחים ולאחר כשלושה  50ובייחוד בתוך מבנה 

ימים התחלנו לרווח את ההשקיה. ההחלטות לגבי השקיה ודישון נתמכו ע"י שימוש בטנסיומטרים ומשאבים 

עה לשטח בשעות הצהריים כדי לבחון את מצב הצמחים. כאשר ראינו שמתחילים להתקבל חנטים וכמובן הג

התחלנו להעלות מעט את ההשקיה וייתכן שהיינו צריכים לחכות עד שהחנטים יגיעו לגודל מסוים כדי 

ת לעשות זאת. בכל מקרה, תמיד מצב הצמחים בשעות החמות נבחן ויזואלית ולפי זה התקבלה החלטה סופי

לגבי מרווח ההשקיה. אנו מבינים כעת לאחר שהניסוי הסתיים כי כנראה שיש צורך בריווח ההשקיה עוד 

  יותר למצב של יצירת עקה על הצמחים לקבלת חנטה טובה.

זאת הסיבה כי  יתכן הזן פסיניישן בעל עוצמת צימוח חלשה ביחס ללה הויה, ו -. עוצמת הצימוח של הזן 3

, מש 50. ייתכן שלתכונה זו משמעות רבה בגידול תחת רשת מהזן לה הויה בהגבוה בהר יבולו לכך ש

  מתאימה יותר לזנים פחות וגטטיביים.  המפחיתה את הקרינה וכך 

  

  מסקנות

בצע בחינה נוספת של גידול אבטיח חזור ולל אנו מציעיםלאור תוצאות היבול הנמוכות שהתקבלו בניסוי זה, 

, מטר 100הגידול במבנה שאורכו  . יש לבחון אתאו בכיכר סדום בערבהמש בעונת הסתיו  50מידי תחת 

זאת על מנת לאפשר תנאים מיטביים לפעילות דבורי   בשתילה מאוחרת יותר, בסביבות אמצע אוגוסט,

מש.  50תחת רשת מאוזנת יותר שיצמחו בצורה שצפוי הדבש. כדאי לבחון זנים בעלי עוצמת צימוח נמוכה 



 

 

בניסוי זה יש  לקבלת צמח מאוזן ע ניסוי ובו ייבחנו רמות השקיה שונות למיטוב הגידולכדאי לבצ ,כמו כן

 משאבים על מנת להיעזר בהם לקבלת החלטות במהלך הגידולוטנסיומטרים  –להשתמש במכשור מתאים 

לבחון אמצעי הפריה . כמו כן מומלץ ומדידות טמפרטורה רציפות במבנים (הובו) לניתוח והבנת תנאי הגידול

  .דבורי דבש, דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים -שונים 

  

  הבעת תודה

לדני מיכאלי ועמוס  גדולה אנו מודים לחברות הזרעים אוריג'ן וזרעים גדרה על תרומת הזרעים לניסוי. תודה

ות חישתיל על תרומתו מונט על ליווי הגידול ותרומת הידע להצלחת הניסוי. תודה לאמנון קורן ממשתל

תודתנו נתונה למועצת הצמחים תודה לשי מגן על אספקת הכוורת לניסוי. והליווי המקצועי במהלך הניסוי. 

  על מימון הניסוי ולקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.
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