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  תקציר
 1,300 -לכ 2020/21עונת הגיע בהתרחב ובערבה התיכונה והצפונית  סתווי ללא גרעינים גידול אבטיח

בגידול הסתווי בערבה,  להגנה .חקלאים רבים רואים בגידול זה פוטנציאל כלכלי טוב כאשר דונם

, ולהסיר את הכיסוי לצורך האבקה מש 50לשתול מתחת לרשת אגריל או תחת רשת  נוהגים המגדלים 

ובאיכות יבול לפגיעה משמעותית ב ,בווירוסיםלסכנת הדבקה צמחים באופן זה, נחשפים ה. וחנטה

. לאור הירידה מרגע הסרת הרשת נדרשים החקלאים ליישם חומרי הדברה להגנת הגידול .הפרי

ביעילות החומרים הנמצאים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, נבחן  הגידול 

תחנת יאיר  נמצא כי ב 2018סתיו מש לאורך כל תקופת הגידול. בניסוי הקדמי שנערך ב 50תחת רשת 

ניתן לגדל בשיטה זו אך יש לבצע התאמות במשטר השקיה ודישון ובחירת  זנים בעלי עוצמת צימוח 

חלשה. לאור הקשיים בקבלת חנטה בתנאי הסתיו הקיצוניים עלה הצורך בבחינת  שיטות שונות 

צימוח חלשה אכן זנים בעלי עוצמת כי  הראו 2019/20שנערך בעונת  קודםתוצאות ניסוי להפריה. 

הבדלים ביבול המשווק ובאחוז הפרי הגדול בשיטות ההפריה . נראו מש 50מתאימים לגידול תחת רשת 

ראה כי קיים פוטנציאל לקבלת יבול גבוה יותר הטיפול ההפריה באמצעות הורמון ו השונות בתוך כל זן

לבחון את הוחלט ה ניסוי ובו . לכן החלטנו לקיים השנשלא הגענו אליו באמצעות דבורי דבש או בומבוס

  טיפול ההפריה באמצעות מווסתי צמיחה מול הפריה באמצעות דבורי דבש ובומבוס יחד באותו מבנה.

שיטות הפריה. הניסוי  תיבשלא מורכבים זני אבטיח  6נבדקו  2020שנערך בעונת הסתיו  המדווח בניסוי 

מש. בכל אחת מהמנהרות ההפריה  50מנהרות מכוסות רשת  2 -) בתחנת זוהר ב17/8/2020נשתל (

ששת  דבש. בכל מנהרה נבחנודבורי  יחד עם ומבוסדבורי ב או נעשתה בעזרת אחד מהטיפולים: הורמון

  . כיסוי הרשת נותר סגור למשך כל תקופת הגידולחזרות.  4 -זנים בה

טיפול הורמון  יתןונלמנהרות כנסו כוורות וה 8/9/2020. בתאריך 3/9/2020ב תועדה  תחילת פריחה

לא נראתה פעילות של דבורי הבומבוס, בפתיחת הכוורת ראינו בהן ראשון. לאחר מספר ימים 

הצימוח במנהרת הדבורים . 15/9/2020שהדבורים מתות. החלפנו את כוורת הבומבוס לחדשה בתאריך 

ימוח חלש התעצם כי לא התקבלה חנטה, דבר שגרם ליציאת הצמחים מאיזון. הזן המפרה, שהוא בעל צ

ביחס לשאר הזנים, לא הצליח להתחזק ולהוציא פריחה מכיוון שהוא התכסה בצימוח של הזנים 

בסופו בנוסף, נראה כי הטמפרטורה הגבוהה ששררה במנהרה פגעה בגרגירי האבקה. שנבחנו בניסוי. 

ו. תה כמות מספקת של פרי במנהרה זישל דבר החלטנו לוותר על מנהרת הדבורים מכיוון שלא הי

) הניבו פרי לא איכותי. רק 13/9/2020 -ו 8/9/2020במנהרת ההורמון שני הריסוסים הראשונים (

) הפרי 13/10/2020 -ו 4/10/2020, 29/9/2020, 22/9/2020) והלאה (17/9/2020מהריסוס השלישי (

 23/11ימים משתילה) עד  71( 20/10/20הקטיף החל בתאריך  שהתקבל היה בעל איכות נורמלית.

כמו כן נבחנה  למדדים המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי. זהרהפרי הקטוף מוין בתחנת  (כחודש).

איכות הפרי: בימי הקטיף נפתחו פירות להערכת האיכות במדדים הבאים: מוצקות וצבע הציפה, עובי 

  וטעם.   TSSהקליפה, חלילות, נוכחות זרעים, 

ופרי גדול.  משווק יבולגבוהה של  המגראנט, ששמרו על ר , טלקה ורד51019 מבחינת יבול בלטו הזנים:

רד גראנט מסתמן כזן איכותי גם  ,פסיניישן זן הביקורת איכותי מאוד מבחינת איכות בלטו הזנים: 

  .זן מידי איכותי 2035. הוא



לנסות ולגדל שוב בשתי השיטות את הזנים שנבחנו העונה יחד עם זנים נוספים מטיפוס אנו מציעים 

   פסיניישן, זאת על מנת להגיע למועד המתאים ביותר לשתילה תוך שימוש בדבורים להפריה.

  מבוא
 1,300 -לכ 2020/21עונת הגיע בהתרחב ובערבה התיכונה והצפונית  סתווי ללא גרעינים גידול אבטיח

 הקצרהתקופת הגידול התחשב בפוטנציאל כלכלי טוב בכבעל . חקלאים רבים רואים גידול זה דונם

אוכלוסיית כנימת עש עולה בהתמדה בשנים האחרונות  .העונה המשךגידול נוסף ב המאפשרת שילוב 

 הםב יםבצפון הארץ, אזור שטחי גידול ב כע"טנזקי ווירוסים המועברים ע"י אנו עדים ל (כע"ט). טבק

 מכע"טלהגנה  .באבטיח ווירוסיםבהנגיעות מידי שנה שיעור גם בערבה עולה ותקופת חיץ, לא נהוגה 

מש. עם הופעת פרחי נקבה,  50בגידול הסתווי בערבה, מומלץ לשתול תחת רשת אגריל או תחת רשת 

מסירים את החיפוי ומכניסים דבורים לשטח, ומאותו שלב הגידול מתבצע בשטח פתוח. צמחים 

מרגע  ית.שיידבקו בווירוסים בתקופה הזו עלולים לא להניב פרי ובכך רמות היבול יורדות משמעות

הסרת הרשת נדרשים החקלאים ליישם חומרי הדברה להגנת הגידול. לאור הירידה ביעילות החומרים 

הנמצאים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, נבחן גידול האבטיח הסתווי 

  מש לאורך כל תקופת הגידול.   50תחת רשת 

כיסוי רשת למשך בגידול תחת בתחנת יאיר נבחנו שני זנים   2018/19בעונת סתיו בניסוי הקדמי שנערך 

המוציא מיקרו אקלים  אגרוטכניקה זו גורמת להיווצרות  ). 2019(סויסה וחוב',  הגידולמחזור ה כל 

 שליטת המגדל ודוחה את הופעת הפרחים. מצב זה מקשה על צימוחהמאיץ את את הצמח מאיזון, 

נמצא כי ניתן לגדל בשיטה זו אך יש לבצע התאמות במשטר ות הדבורים להפריה. בצמח ועל פעיל

להשריית בזנים בעלי עוצמת צימוח חלשה. שימוש במווסתי צמיחה  יש להשתמשההשקיה והדישון 

אך לא נבדק  )2002(צביאלי וחוב' נמצא יעיל בתנאי גידול תת אופטימליים במקשה האביבית חנטה 

סתווי. לאור הקשיים בקבלת חנטה משמעותית בתנאים אלו, ראינו לנכון לבחון כלל בתנאי האבטיח ה

   ומווסתי צמיחה.ומבוס שיטות שונות לקבלת חנטה, דבורי דבש, דבורי ב

זנים בעלי עוצמת ) ובו מצאנו כי 2020 ,קיימנו ניסוי בתחנת זהר (סויסה וחוב' 2019/20בעונת סתיו 

הבדלים ביבול המשווק ובאחוז הפרי הגדול . נראו מש 50תחת רשת צימוח חלשה אכן מתאימים לגידול 

ראה כי קיים פוטנציאל הטיפול ההפריה באמצעות הורמון ו בשיטות ההפריה השונות בתוך כל זן

. לכן החלטנו לקיים השנה לקבלת יבול גבוה יותר שלא הגענו אליו באמצעות דבורי דבש או בומבוס

ריה באמצעות מווסתי צמיחה מול הפריה באמצעות דבורי דבש ובומבוס ניסוי ובו לבחון את טיפול ההפ

  יחד באותו מבנה.

     שיטות וחומרים

מטר) מחופות קרקע ביריעות צהובות חומות  6.4מנהרות ( 2 -) בתחנת זוהר ב17/8/2020הניסוי נשתל (

מווסת צמיחה במנהרה אחת ההפריה נעשתה באמצעות מתן מש.  50ומכוסות כל אחת בנפרד ברשת 

יחד עם דבורי  דבשדבורי ה ההפריה נעשתה באמצעות יבאופן ישיר על הפרחים ובמנהרה השני (הורמון)

לא זנים  6. בכל מנהרה נבחנו כוורות במבנה 2, כלומר כוורת לכל סוג של דבורים, סה"כ בומבוס

עלי פרי מטיפוס זן , הזנים שנבחנו בניסוי רובם בחזרות בכל אחד מטיפולי ההפריה 4 -במורכבים 

(אוריג'ן)  OXנשתל הזן  מנהרת הדבוריםס"מ. ב 50. הזנים נשתלו במרווח )1(טבלה  הביקורת פסיניישן

  צמחים לדונם.  667צמחים, עומד מחושב של  14מ"ר ובו  22.4. שטח חלקה 1:4כזן מפרה ביחס של 

ומוקמו  (ביו בי) ובומבוס כוורות דבורי דבש (מכוורת שי מגן) ) 8/9/20הוכנסו לשטח (תחילת פריחה עם 

והתברר כי הדבורים  לא נראתה פעילות של דבורי הבומבוסבהם לאחר מספר ימים  במרכזי המנהרות.

  חדשה. בכוורת הבומבוס ) 15/9/20וחלפה  (המתו  

נראה כי מאיזון. דבר שגרם ליציאת הצמחים  הצימוח במנהרת הדבורים התעצם עקב היעדר חנטה 

, שהוא בעל צימוח חלש ביחס לשאר הזנים, לא הצליח להתחזק ולהוציא פריחה מכיוון OX הזן המפרה



בנוסף, נראה כי הטמפרטורה הגבוהה ששררה במנהרה שהוא התכסה בצימוח של הזנים שנבחנו בניסוי. 

ל גרגירי האבקה. מופע נראו צברים ש OXצילום בהגדלה של פרי הזן המפרה פגעה בגרגירי האבקה. ב

 זה שונה ממראה גרגירי האבקה החופשיים של אותו זן כפי הראו צילומי פרחים שנלקחו להשוואה 

    .. עקב היעדר החנטה הוצא טיפול הדבורים  מהניסוי)1(תמונה  מניסוי מקביל במו"פ דרום

תרסיס) ניתנו במרססי , בליטר גרם FORCHLORFENURON 10 ,טיפולי הפרייה במווסת צמיחה (גוליבר

 סמ"ק לליטר. מועדי הטיפולים 5 של מינוןמווסת הצמיחה ניתן ב, ישירות לפרחים הנקביים. קטנים יד

. שני 13/10/2020 -ו 4/10/2020, 29/9/2020, 22/9/2020, 17/9/2020, 13/9/2020, 8/9/2020 כדלקמן:

השלישי והלאה הפרי שהתקבל היה בעל הריסוסים הראשונים הניבו פרי לא איכותי. רק מהריסוס 

  התוצאות שיוצגו בדוח הן התוצאות ממנהרת ההורמון בלבד. איכות נורמלית.

עובדים מבעד לכניסת רשת  ה שללמעט כניסה ויציא ,סגור למשך כל תקופת הגידול נשמרכיסוי הרשת 

לפיקוח המזיקים. אל כפולה. טיפולי הגנת הצומח במנהרות הניסוי ניתנו לפי המלצות שה"מ ובהתאם 

כנימות עלה ואקריות וטופלו  כע"ט,נוטרו  , לקראת סיום הניסויאף ההקפדה על סגירת המנהרות

אנו סבורים כי במהלך פתיחת המנהרות לקטיפים ניתן להקפיד על המבנה סגור  בהתאם להמלצות.

והחיוורון של  מדוןיגוירוס הולקראת סיום הניסוי אובחנה בשטח נגיעות מסוימת ב בצורה טובה יותר.

 .שוליתהייתה , אך השפעתו על הגידול בשלב זה WCSV האבטיח

הקטיף  למניעת צימוח מופרז. ,גידול הצמחים תחת הרשת הצריך תשומת לב למשטר ההשקיה והדישון

  .קטיפים 7סה"כ  (כחודש). 22/11/20עד ונמשך ימים משתילה)  71( 20/10/20 בתאריךהחל 

. מדדים המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומיפי הל זהרבתחנת  נומויונשקלו  פיםהקטו ירותהפיבול: 

ק"ג ושישיות  2.5-4ק"ג, רביעיות   4-5.5, שלשות ק"ג ומעלה 5.5להלן הגדרת הגדלים (ק"ג לפרי): זוגות 

  ק"ג פסול לשיווק. 2 -ק"ג. פרי שמשקלו קטן מ 2-2.5

האיכות במדדים הבאים: מוצקות וצבע הציפה, עובי איכות הפרי: בימי הקטיף נפתחו פירות להערכת 

  וטעם.   TSSהקליפה, חלילות, נוכחות זרעים, 

  

   צביאלי יורם: צילום  .זני הניסוי: 1 מס' טבלה

  



 

  

  

  

  

. מימין, גרגירי אבקה מעטים ולא חיוניים, בעלי OXחיוניות גרגרי אבקה של הזן המפרה : 1 תמונה
חיוניים בעלי צורה . משמאל, גרגירי אבקה )הפרחים בניסוי תחנת זוהרמקור ( צורה לא רגולרית

צילום מקרוסקופי  רגולרית ובכמות רבה (מקור הפרחים בניסוי אבטיח בתחנת הבשור, מו"פ דרום). 
  .חגי יסעורבאדיבות 

  

  תוצאות 

  . 2מרכיבי היבול מפורטים בטבלה 

  מהזן בוטל רוקט הזן טלקה הניב יבול גבוה באופן מובהק – יבול כללי

  כל הזנים הניבו יבול משווק דומה. – יבול משווק

ורד גראנט זהה לזן הביקורת  2035גבוה מזן הביקורת פסיניישן. בוטל רוקט,  51019 - אחוז יבול משווק

  פסיניישן

, המוגדר כזן מידי, בעל פרי לא גדול, הוא היחיד שנבדל מזן הביקורת 2035הזן  – יבול זוגות + שלשות

  במשקל הפרי בעל גודל גדול רצוי

  , בוטל רוקט וטלקה גבוה מזן הביקורת פסיניישן51019 - אחוז זוגות + שלשות

  

  : תוצאות היבול בהפריה ע"י הורמון בלבד2טבלה מס' 

  "גק  2-2.5שישיות= , ק"ג 2.5-4רביעיות= , ק"ג 4-5.5שלשות= , ק"ג ומעלה 5.5זוגות=  *
  ק"ג או פרי שאינו ראוי לשיווק 2.5-סוג ב= קטן מ

  

   

 זן

 יבול

  (ק"ג למ"ר)
  (ק"ג למ"ר) *לפי משקל הפרייבול  אחוז מיבול כללי

 סוג ב* שישיות* רביעיות* שלשות* זוגות* שלשות זוגות+ משווק  זוגות + שלשות משווק כללי

2035 5.8 AB 4.6 A 0.5 B 80 8 0.0 C 0.5 B 3.0 AB 1.2 A 1.2 

51019 6.3 AB 5.6 A 2.6 A 89 41 0.8 AB 1.8 A 2.6 AB 0.5 B 0.7 

 B 4.6 A 2.2 A 81 38 0.4 BC 1.8 A 2.3 B 0.2 B 1.1 5.7 בוטל רוקט

 A 5.1 A 2.5 A 75 37 1.2 A 1.2 AB 2.5 B 0.2 B 1.7 6.8 טלקה

 AB 5.3 A 2.1 A 80 32 0.5 BC 1.6 A 2.9 AB 0.2 B 1.3 6.5 פסיניישן

 AB 5.3 A 1.7 A 80 26 0.3 BC 1.4 A 3.2 A 0.3 B 1.3 6.6 רד גראנט



  . 3מרכיבי איכות הפרי מפורטים בטבלה 

TSS –  לא קיים הבדל סטטיסטי בין הזנים. הזנים בעלי אחוז מוצקים מסיסים גבוה ביותר היו רד

 ובוטל רוקט. 51019גראנט, 

  לא קיים הבדל סטטיסטי בין הזנים. הזן פסיניישן בעל היה הטעים ביותר. – טעם

מרקם טוב דומה לביקורת  היו בעלי טלקהו 2035לא קיים הבדל סטטיסטי בין הזנים.  – מרקם

 . פסיניישן

  הזן רד גראנט היה מוצק פחות מזן הביקורת פסיניישן – מוצקות

זן הביקורת פסיניישן הצטיין בצבע ציפה טוב. הזנים בוטל רוקט, טלקה ורד גראנט לא נבדלו  – צבע

  ממנו.

, בוטל רוקט ורד גראנט בעלי רמה נמוכה והם לא 2035ל רמה גבוהה של סיב לבן. בע 51019 – סיב לבן

 נבדלים מזן הביקורת וטלקה.

 וטלקה בעלי דופן עבה ביחס לזן הביקורת פסיניישן 51019 - עובי דופן

 .בין הזניםלא נמצאו הבדלים במדדים אלו  – זרעיםחלילות ונוכחות 

  של הזנים בהפריה ע"י הורמון בלבד : תוצאות האיכות3טבלה מס' 

  .המדד של נמוכה רמה על מעיד נמוך מספר*

  

  דיון

מש תוך  50כי יש מספר זנים מעניינים המתאימים לגידול בסתיו תחת רשת מתברר הניסוי תוצאות מ

היו גם בעלי משקל  פרי גדול בלטו ביבולם ו, פסיניישן , טלקה51019 זניםהשימוש בהורמון להפריה. 

 2035. הזן ובוטל רוקטרד גראנט   )זן הביקורת(פסיניישן  איכות בלטו הזניםה בבחינת מדדי  רצוי גבוה.

היו טובים הזן טלקה  מדדי האיכות של הזן טלקה הוא זן אפיל, נמצא בעל איכות טובה.זן מידי שהוגדר 

 42 -לאחר יותר מו להיקטף ילאור אפילות זן זה  על פרט לרמת הסוכר הנמוכה שהשפיעה על הטעם.

  לצבור יותר סוכר.לאפשר לפרי על מנת יום ממתן ההורמון 

השנה לא הצלחנו לקבל חנטה טובה במנהרת הדבורים, זאת ככל הנראה בגלל השתילה המוקדמת 

והחום הקיצוני בסתיו שעבר. מומלץ לנסות ולגדל שוב בשתי השיטות את הזנים שנבחנו העונה יחד עם 

לשתילה תוך שימוש זנים נוספים מטיפוס פסיניישן, זאת על מנת להגיע למועד המתאים ביותר 

לאחר שתי עונות של ניסויי זנים עם שימוש בהורמון להפריה וקבלת  ,בדבורים להפריה. בכל מקרה

מש לאורך כל עונת הגידול בערבה תוך  50גידול אבטיח סתיו תחת רשת יבולים טובים ניתן לומר כי 

הצמח על ידי מתן רמות שימוש בהפריית הורמון הוא דבר אפשרי בהחלט, וכי יש לשים לב לאיזון 

סיום הסניטציה עם  לשתילות הראשונות צתמומל האינ אגרוטכניקה זו . השקיה ודישון מתאימות

     החום. עומס פוחת מעט כאשר המשך עונת הסתיו לאלא 

  

  

  

 זן
% (1-5)  *  (1-5)  *  (1-3)  *  (1-5)  *  (1-3)  *  (1-3)  *  (1-3)  *  מ"מ 

TSS  עובי דופן זרעים סיב לבן חלילות צבע מוצקות מרקם טעם 

2035 10.0 4.3 5.0 3.0 A 4.0 B 1.0 1.0 B 1.3 11.9 BC 
51019 10.4 4.1 3.9 2.8 AB 4.1 B 1.0 1.5 A 1.5 14.2 A 

 AB 4.6 AB 1.0 1.0 B 1.4 12.8 ABC 2.9 4.5 3.9 10.3 בוטל רוקט
 AB 4.5 AB 1.0 1.3 AB 1.4 13.5 AB 2.8 4.8 3.9 9.6 טלקה

 A 5.0 A 1.0 1.1 AB 1.5 11.2 C 3.0 4.9 4.5 10.1 פסיניישן
 B 4.6 AB 1.0 1.0 B 1.4 11.4 BC 2.6 4.4 4.1 10.6 רד גראנט



  ותתוד

על שיתוף הפעולה ותמיכתן  הזרע סידס, זרעים גדרה ותרסיסאפעל,  ,אוריג'ןא.ב. זרעים, לחברות 

על ולחברת ביו בי לשי מגן ממושב חירות , לאגף הירקות במועצת הצמחים על התמיכה בניסוי. בניסוי

עומר ואריק רפי ברין, רוני קפון,  עמוס מונט, חקלאים דני מיכאלי,לתודה , ת לניסויוספקת הכוורא

  יואל בן עיון וראובן וקנין על עצותיהם הטובות. אריאל קיטרון, משה יער, עדין, 

  .הזן המפרהתודה לד"ר חגי יסעור על צילומי פרחי 

  קק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.לתודתנו נתונה 
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