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  תחו� נשירי� – 2015דו"חות חצי שנתיי� 

  

  מיני� שוני�

  

  א1תכנית מס' 

  האבקה והפריה בקיווי  :ש� התוכנית

  גל ספיר: החוקר האחראי

  הבעיהרקע ותיאור 

ידוע הקשר שבי� גודל הפרי למספר הזרעי�. הגדלת פרי הקיווי הינה יעד מקצועי מזה שני�. 

מיני ומאיד� בעל אטרקטיביות נמוכה �ביתי וחד� לקיווי בעיות הפריה מובנות בשל היותו דו

למאביקי�. בניסויי� קודמי� שבוצעו לא התקבלו תוצאות אחידות והדירות. לכ� הוחלט להזמי� 

לאר� ללימוד שיטות העבודה. בעקבות ביקורו שונתה תכנית המחקר  ילנדזיו האבקה מנ חוקר

  והותאמה לשאלות שהוצגו ונוסחו עמו.

נראה כי לפרחי� שחנטו ראשוני� יש יתרו�  ,בעקבות ניתוח תוצאות רב שנתי ממספר ניסויי�

יכולה להיות השפעה וזאת ללא קשר ישיר למספר הזרעי� בפרי. לתוצאות אלו  ,בקבלת גודל פרי

  על אופ� הדילול בקיווי, ולכ� החלטנו לבצע בדיקה ראשונית בשנה זאת.

  2013�2015:  מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  מהל� המחקר ושיטות עבודה

  הטיפולי� 

האבקה מלאכותית: תוספת האבקה בעוד& לבחינת פוטנציאל זרעי� וגודל פרי מרבי. (בוצע  .1

 י�). באופ� נרחב במספר משק

יומית בשיא הפעילות בחלקות � מעקב פעילות דבורי דבש ובומבוסי�: בוצעה בחינה חד .2

 מתוגברות מול חלקות ביקורת (ראה תוכנית בומבוסי�) במלכיה וביראו�. 

האכלת דבורי� במי סוכר: בחינת להאכלת דבורי� בסירופ סוכר. מחצית מהכוורות הואכלו  .3

ויבחנו עפ"י : כמות כללית וחלוקה לצמידות אבקה בסירופ סוכר.  צמידות האבקה נאספו 

  זרה, אבקת קיווי זכר ואבקת קיווי נקבה. (בוצע בשתי חלקות שונות במלכיה).

רצפטיביות: פרחי� נקביי� אשר כויסו ערב פתיחת� הואבקו בימי� שוני� מפתיחת�  .4

  לבחינת השתנות רצפטיביות הפרח כתלות בגילו. (בוצע בברע� ומרו� גול�).

בברע� ובמרו� גול� סומנו מספר שיחי� בה� עברנו באופ� יומיומי  –שפעת מועד חנטה ה .5

 וסימנו פרחי� שנפתחו באותו יו�. בקטי& יבחנו משקל הפירות לפי חלוקה ליו� בו נפתחו.

  תוצאות ביניי�

מאחר ובמרבית המקרי� אנו מחכי� לקבלת תוצאות לאחר הקטי& ובחינת הזרעי�, תוצאות 

  גשו בסיכו� השנתי.מפורטות יו

*השנה נלקחו מלכודות אבקה ממכוורת משרד החקלאות בצריפי�. מאחר ומספר מלכודות לא 

אספו כלל אבקה, לא תער� בדיקה מקיפה בתחו� זה. נשאר ככל הנראה ע� תוצאות שנה שעברה 

  בתוספת הבחינה השנה שהראתה כי במקרי� בה� נאספה אבקה יש יתרו� להאכלה.

  ת להמש� המחקרמסקנות והמלצו
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  לחזור על בחינת ימי האבקה.

 900�1,000כי אנו לא מצליחי� לעבור את מחסו�  ,מאחר ובניתוח תוצאות שני� קודמות נראה

  זרעי�, יש לחשוב על כיווני� חדשי�.

  ב1תכנית מס' 

  ודל הפריגלשיפור  בקיוויהוספת כוורת הבומבוס  :ש� התוכנית

  גל ספיר: החוקר האחראי

  

  ר הבעיהרקע ותיאו

ידוע הקשר שבי� גודל הפרי למספר הזרעי�. הגדלת פרי הקיווי הינה יעד מקצועי מזה שני�. 

לקיווי בעיות הפריה מובנות בשל היותו דו ביתי וחד מיני ומאיד� בעל אטרקטיביות נמוכה 

למאביקי� מאחר והפרחי� שלו חסרי צו& לחלוטי�. לדבורי הבומבוס יכול להיות יתרו� בהאבקת 

  יווי, מאחר וה� משחרות בעיקר לאיסו& אבקה ופחות לאיסו& צו&, בניגוד לדבורת הדבש. הק

  

  2014�2016:  מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  

  מהל� המחקר ושיטות עבודה

במלכיה ובברע� הראתה יתרו� בגודל הפרי ובמספר הזרעי�  2014בחינה ראשונית שבוצעה בשנת 

  מבוס.לחלקות המתוגברות בכוורות בו

  2015הטיפולי� בשנת 

  

 הצבת כוורות דבורי בומבוס בחלקה מתוגברת לעומת חלקת ביקורת. –מלכיה ויראו�  .1

בחינת חלקות מתוגברות לעומת חלקות ביקורת על בסיס כוורות  –סאסא, ברע� וכישור  .2

  שהוצבו ע"י המגדלי�. 

  בדיקות

נספרו דבורי הדבש ודבורי במלכיה וביראו� נערכו מעקבי� יומיי� לאור� עונת הפריחה ו .1

 הבומבוס בחלקות המתוגברות לעומת חלקות הביקורת.

בכל החלקות (מלכיה, יראו�, סאסא, ברע� וכישור) ידגמו פירות בזמ� הקטי& ישקלו  .2

 ומספר הזרעי� יספר.

  

  תוצאות ביניי�

ג� השנה נצפתה פעילות דבורי הבומבוס באופ� כמעט מוחלט רק בזכרי�.  ,2014כמו בשנת 

ההשערה שלנו היא כי פעילות דבורי הבומבוס בזכרי� גורמת להסטה של פעילות דבורי הדבש 

(אשר ג� ה� מעדיפות את הפרחי� הזכריי�) לפרחי� הנקביי� ובכ� תורמת לביצוע האבקה זרה 

  בשיעורי� גבוהי� יותר. 

  

  מסקנות והמלצות להמש� המחקר

קבה לעומת לקיחת האבקה מהזכרי� ע"י בחינת היחס בי� תוספת מעברי דבורי דבש מזכר לנ

  דבורי הבומבוס.
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  2תכנית מס' 

  : מציאת תחליפי אלזוד%. (מרוכז בתפוח)ש� התכנית

  : עומר קריי&.ש� החוקר

  

  

  3תכנית מס' 

  בחינת זני אפרסמו& בחוות החולה באבני אית& ובחוות מתתיהו : ש� התוכנית

  2015)7)1מעודכ&  : שמעו& אנטמ&.החוקר האחראי

  

  רקע ותאור הבעיה

אחרונות השלושי� שני� �בישראל הז� הנפו� ודומיננטי באופ� מוחלט הוא ה"טריומ&". בעשרי�

ניסו מס' טיפוסי�, בעיקר מז� ה"פויו", א� לא נמצא בה� יתרו� משמעותי על פני ה"טריומ&". יש 

מועד מו כ ,חשיבות, א� כ�, למצוא זני� או טיפוסי� אחרי� בעלי תכונות אחרות מהטריומ&

הבשלה, פוריות, אופי גוו�, יכולת איסו�, עמידות בעקות, עמידות יחסית למזיקי� וכו', שתאפשר 

  למגדל. ורווח גבוה ויציב יותרהרחבת השווקי�,  ,גידול באזורי� אחרי� ממישור החו&

    

  .2009�2016 )  מועד התחלת התכנית ומועד הסיו�

  

 �  העבודה המחקר ושיטותמהל

חוות מתתיהו, חוות המטעי� בעמק החולה  �חלקות בחוות של מו"פ צפו� 3ניטעו  2007בשנת 

טיפוסי אפרסמו� שוני� שהובאו ע"י ד"ר שמואל זילכה  11וחוות אבני אית�. בכל חלקה נבדקי� 

  מסי� ויפ�. 

  

  תוצאות

ושינשו מקדימי� מאד, כחודשיי�  117, 123במסגרת הבדיקות הראשוניות נראי� הטיפוסי�: 

  ני הטריומ&.לפ

  התגלה כבלתי אפשרי למסחר מבחינת חיי מד& (מתמוטט מיד אחרי ההבחלה). 117 � ה

הרוחה ברילינטה נראה כמעניי� בגלל גודלו וצורתו המיוחדת ( ע� התפלגות גודל מרשימה). הוא 

  הורכב בחוות אבני אית�.

  .נער� מעקב מסודר של טיפוסי הפירות במעבדה לאחסו�, כולל מבח� טעימות

  בחלק גדול מהזני� יש יתרו� לאזור ההר לעומת העמק ביבולי� ובטיב הפרי

  

  מסקנות והמלצות להמש� המחקר 

הבכיר והמעניי� מבי� הזני� העפיצי� נבח� בשנה שעברה בפרוטוקול הבחלה שנראה  127הז�  

אפשר מבטיח . השנה נבצע פרוטוקול זה בצורה חצי מסחרית . בז� שינשו יש לפתח פרוטוקול המ

קבלת יבולי� מסחריי� בעיקר מניעת נשירת חנטי� המפחיתה היבול בז�. הזני� איציקקי גירו 

  ומיקואה גירו בשלי� לבחינה רחבה יותר.
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  4תכנית מס' 

  2965 ) וזני רימו& לעמק החולה  ברימו& עיצוב צורות : בחינתש� התכנית

  2015)7)1מעודכ& שמעו& אנטמ&       חוקר אחראי:

  

   אור הבעיה:רקע ותי

         הקרוב בעתיד המבטיחה עובדה ,דונ� �25,000כ על כיו� עומד בישראל הנטועי� השטחי� הק&

 .ליצוא ראוי אכ� הפרי מיצור �65%כ רק אבל ,ליצוא מיועד המובחר הפרי כל. פרי טו� �75,000כ

  .מאד נמו� בער�  ולתעשייה המקומי לשוק מיועד הפרי יתר  כל

  .מספק לא וצבע שמש ומכות שפשופי� בעיקר הינ� ליצוא הפרי את הפוסלי� הפגמי�

�  הרימו� עצי רוב( שלישית בשנה הממוצעי� היבולי� אבל לפוריות מאד מוקד� נכנס הרימו� ע

 המשפיעי� נמוכי� יבולי� .לדונ� טו� �1כ  תירביע ובשנה דונ� טו� �1/2כ ה�) שנה בני נשתלי�

  .הענ& כלכלת על מאד

 מסחריי� יבולי� קבלת הקדמת � שהזכרנו הבעיות לשתי לתת פתרו� באה וצעתהמ התוכנית

  .היצוא אחוזי את להעלות כדי הנקט& הפרי איכות על והשפעה האפשר ככל מוקד�

 :זני� שני במקביל לבחו� מציעי� אנו, לתנאינו ביותר המתאימה העיצוב צורת את לקבוע מנת על 

   .וקציהרכאשר כל מרווח יהיה ע� ובלי קונסט   5X 4 � ו  5X2עמק וונדרפול בשני מרווחי נטיעה 

  .עצי� 7הוקמה חלקה נוספת לבחינת זני� מהשבחת נווה יער וזני� נוספי�. מכל ז� ניטעו  ,בנוס&

  

  2012�2020: סיו�ומועד התחלה 

  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה

  –צורות נבחנות בשני הזני� ה� 

  . בדונ� שתילי� 100 כלומר 5X2 יהיו נטיעהה מרווחי: צפופה נטיעה Y ב עיצוב

  .   בדונ� שתילי� 50 כלומר5X4 יהיו הנטיעה מרווחי: מרווחת נטיעה Y ב עיצוב

  הגזע ייתמ� בקורדו�. חופשי בגביע יגודלו העצי� 5*2 של במרווחי� נטיעה  צפו& גביע– ב עיצוב

  בגביע חופשי. גודלוי העצי� 5*4 של במרווחי� נטיעה  ביקורת מרווח גביע– ב עיצוב

 הז� שהינו וונדרפול ,גידולי ניסיו� אי� אתו חדש ז� שהינו עמק � זני� בשני יבחנו השיטות כל

   .ביותר רציניות איכות בעיות יש ואתו העיקרי

  .דונ� 3/4 יהיה הכולל שגודל� חזרות �3ב תיבח� עיצוב חלקת כל

  .עיצוב שיטת לכל אחת בחזרה ,קמל הז� יבח� החלקה בסו&

  

  תוצאות ביניי�:

אשתקד בכל הזני� הנטיעה הצפופה הניבה יבול גבוה יותר. שו� שיטה לא השפיעה על איכות 

   .הפרי

  

  יש להמשי� במחקר. שלב מוקד� להסקת מסקנות. מסקנות והמלצות להמש� המחקר:


