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 תחום הדרים  – 1602דו"חות שנתיים 
 

 1תכנית מס' 
 : בחינת זנים וכנות הדרים חדשיםשם התכנית

 , צליל ברא"סטמן, שוקי קנוניץ: ניצן רושם חוקר אחראי
 

 :רקע קצר, תיאור הבעיה ומטרות המחקר
, לצד זני עד ראשית שנות השמונים התבסס ענף ההדרים על זני מוטאציות מקומיות כמו השמוטי והמיכל

הדר שיובאו ממדינות אחרות כמו אשכולית המרש, קלמנטינה, תפוז וושינגטון ועוד. זנים אלו הצליחו לספק 
את השוק המקומי, אך התקשו להתחרות בזני הקליפים והמנדרינות הספרדיות והאשכוליות האדומות 

אי, הנהלת ענף ההדרים, שהחלו להגיע מארה"ב. תוכנית ההשבחה שהוקמה בשילוב של מנהל המחקר החקל
שה"מ והאזורים השונים, התבססה על יצירת קליפים )בעיקר חסרי זרעים( מהכלאות בין הורים, שלפחות 

אחד מהם הוא בעל כושר פרטרנוקרפי. העדר זרעים בפירות הדר נובע מצירוף מספר תכונות, שהחשובה 
וללא הפריה מושלמת(. בשלבים  שבהן היא חנטה פרטרנוקרפית משמעותית )חנטת פירות ללא זרעים

 השונים ימנעו האבקה עצמית ויבטיחו קבלת זנים חסרי זרעים.
דרך נוספת לקבלת פירות דלים או חסרי זרעים היא באמצעות השראת מוטאציות בהדרים באמצעות קרינה 

ה ומוטגנים. שיטה זו יעילה מאוד לקבלת זנים חסרי זרעים, אולם ברבים מן המקרים פוגעת הקרינ
 משמעותית ביבולים.

במסגרת נבחנים במו"פ צפון זני הדרים חדשים שפותחו בישראל או זני אינטרודוקציה, על מנת לבחון את 
 התאמתם לתנאי צפון הארץ ובמטרה להתאים עבורן כנות איכותיות

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה
 בכל חלקות המחקר נאספים הנתונים הבאים:

 בוצע -נים החזרות השונות . שקילת היבול על פי הז1
 בוצע -. ספירת פירות לעץ 2
 בוצע -. משקל פרי ממוצע 3
 בוצע -. התפלגות גודל על פי דגימה מכל חזרה. 4

5 % .TSS  בוצע -על פי דגימה מכל חזרה 
 בוצע -. % מיץ על פי דגימה מכל חזרה 6
 בוצע -. % חומצה על פי דגימה מכל חזרה 7
 בוצע -. יחס הבשלה 8
 בוצע -ספירת זרעים בזנים רלוונטיים   .9

 בוצע - -. מעקב רציף 10
 בביצוע -. סיכום וניתוח המידע והפצתו לאנשי ההדרכה ולחקלאים 11

 
 :תוצאות ביניים

 (2007דייזי דל זרעים )נטיעת 

 70משקל פרי מעל  משקל פרי )גרם( מספר פירות )יח'( יבול לדונם )טון( משקל לעץ )ק"ג( כנה

49/34 3.5 b 0.2 b 14.8 b 226 a 3.5 b 

c-35 13.9 a 0.9 a 60.5 a 250 a 13.4 a 
 b 0.2 b 16 b 222 a 3.5 b 3.6 חושחש

 ab 0.4 ab 26.8 ab 228 a 6.6 ab 6.7 טרוייר
 
 

שנה זו היא שנת שפל שמגיעה אחרי שנה עם יבול רב. היבול בשנה זו הוא נמוך מהרגיל כנראה גם עקב 
 שנעשה בחלקות. גיזום שדרה חזק

בהסתכלות היבול השנה ביחס לשנה שעברה )לא מוצג( ניתן לראות כי הטיפולים בהם היה את היבול הרב 
. בשל היבול הנמוך  2015-16, חושחש( הם בעלי היבול הנמוך ביותר בשנת 49/34) 2014-15ביותר בשנת 
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הכנה טרוייר  עצים המורכבים על"מ(. בשטח ניתן לראות כי המ 70כמעט כל הפרי הוא פרי גדול )מעל 
 עצים(. 20מנוונים מתוך  16בשילוב הזן דייזי נוטה להתנוונות לאחר מספר שנים )

 
 (2004נובה/עידית )נטיעת 

 יבול לדונם )טון( משקל לעץ )ק"ג( כנה
מספר פירות 

 )יח'(
משקל פרי ממוצע 

 )גרם(
משקל פרי גדול 

 מ"מ 70מ 

812 7.04 a 0.47 a 32.4 a 217.07 a 6.75 a 

 a 0.24 a 16 a 213.46 a 3.44 a 3.51 וולקה

 a 0.75 a 54.33 a 200.53 a 9.98 a 11.15 חושחש

 a 0.56 a 56.8 a 176.43 a 6.33 a 8.3 טרוייר
 

 כמו בדייזי גם בנובה/עידית היבולים נמוכים מהרגיל ולא ניתן להתייחס ולהשוות בין הכנות השונות.
 (2007)נטיעת נובה/עידית 

 כנה טיפוס
משקל לעץ 

 )ק"ג(
יבול לדונם 

 )טון(
מספר פירות 

 )יח'(
משקל פרי 
 ממוצע )גרם(

משקל פרי 
 מ"מ 70מעל 

11-
 אפריל

49/34 19 a 1.3 a 134.6 a 142.1 a 4.3 b 

11-
 אפריל

C-35 24.7 a 1.7 a 213.9 a 116.5 a 6.1 b 

11-
 אפריל

 a 1.2 a 148.6 a 143.1 a 4.2 b 18.3 חושחש

11-
 אפריל

 a 1 a 126.1 a 118.1 a 3.3 b 14.3 טרוייר

4/113 49/34 14.2 a 1 a 86.7 a 178.2 a 10.1 ab 

4/113 C-35 13.9 ab 0.9 ab 92.6 a 162.9 a 9.4 ab 

 b 0.3 b 24.6 a 186.2 a 3.9 b 4.5 חושחש 4/113
-אפריל

65 49/34 11.3 a 0.8 a 50.7 a 235.9 a 5.2 b 

-אפריל
65 C-35 22.2 a 1.5 a 122.6 a 177.4 a 15 ab 

-אפריל
65 

 a 0.5 a 51.6 a 158.5 a 5.3 b 7.9 חושחש

 
 כמו בדייזי גם בנובה/עידית היבולים נמוכים מהרגיל ולא ניתן להתייחס ולהשוות בין הכנות השונות.

 
 (2004אורה/שני )נטיעת 

שנה זו מאופיינת בעומס יבול נמוך מהרגיל. גם במקרה זה קשה להתייחס ליבולים הנמוכים ולהשוות בין הטיפולים. 
יבול גבוה באופן מובהק מהכנות וולקה  812לכנה  2004היה דומה בכל הכנות. בחלקת  2005היבול בקטיף של חלקת 

 וחושחש, בהתאמה לכך גם מספר הפירות וגודל הפרי.

 כנה שנה
משקל לעץ 

 )ק"ג(
יבול לדונם 

 )טון(
מספר פירות 

 )יח'(
משקל פרי 

 )גרם(
משקל פרי 

 לעץ 65מעל 

2005 

C-35 14.9 a 1 a 97.7 a 169.6 a 13 a 

 a 0.7 a 83.8 a 126.7 a 9.2 a 10.6 חושחש

 a 0.66 a 70.1 a 283.2 a 9.6 a 10.1 טרויר

2004 

812 27.6 a 1.83 a 344.7 a 95.4 a 8.2 a 

C-35 12.5 ab 0.84 ab 106.6 b 122.4 a 8.4 a 

 b 0.63 b 78.3 b 121 a 6.8 a 9.3 וולקה

 b 0.42 b 65.3 b 110.8 a 3.4 a 6.6 חושחש



3 
 

 (2004אורה/מורקוט )נטיעת 
נו, כי חכוקה בחוסר פוריות. במחקר קודם הוהקליף אורה/מורקוט הוא מהקליפים המבטיחים, אולם הוא ל

חיגורים ניתן יהיה להעלות את היבול בקליף זה. השנה בוצע חיגור אך היבול עדיין היה נמוך. השילוב של באמצעות 

 (.20עצים מנוונים מתוך  13מתנוון לאחר מספר שנים ) C-35הזן אורה/מורקוט עם הכנה 
 

 כנה שנה
משקל לעץ 

 )ק"ג(
יבול לדונם 

 )טון(
מספר פירות 

 )יח'(
משקל פרי 
 ממוצע )גרם(

פרי  משקל
 מ"מ 70מעל 

2004 

812 7.8 a 0.52 a 54.6 a 140 a 5.6 a 

C-35 1.2 a 0.08 a 14 a 84.3 a 0.5 a 

 a 0.59 a 46.4 a 151.7 a 6.1 a 8.9 וולקה

 a 0.31 a 34 a 98.2 a 1.9 a 4.7 חושחש

2005 

C-35 7.3 ab 0.48 ab 56.6 ab 125.5 a 4 ab 

 b 0.24 b 33.4 b 94.3 a 1.2 b 3.7 חושחש

 a 0.59 a 71.2 a 120.9 a 5.4 a 8.9 טרוייר
 

 .2015השנה לא התקבל פרי כלל כנראה עקב הפגיעה הקשה מהקרה בשנת  -(2012יפעת )נטיעת 
 הפרי השנה נפגע קשות מהקרה שהתרחשה בחורף ולא ניתן היה לקטוף את הפרי. -(2012הדס )נטיעת 

, חומצה, מיץ, יחס הבשלה, TSS* בניסוי זה נאספו עוד נתונים רבים הנוגעים ליבול, התפלגות גודל, איכות הפרי )% 
עמודים, לא ניתן היה להעלות את כולם כאן. ניתן יהיה לצפות בהם  3מספר זרעים ועוד(. בשל הפורמט המוגבל של 

 בדו"ח המלאים המתלווים לכל תכנית ניסוי של הזן עצמו.
 תוכנית חדשהההתקדמות במחקר שחלה ממועד כתיבת הדו"ח האחרון )כולל דו"ח חצי שנתי(: 

סיור מגדלים פעילויות שנעשו במו"פ במהלך תקופה )סיורים, ביקורים, הרצאות, כינוסים, פיתוחים חדשים וכו'(: 
 בחוות המטעים, יום עיון בנושא זנים חדשים.

-השנה הוחלט לעקור את חלקה אורה :משך המחקר או שינוי במחקרמסקנות, בעיות שהתעוררו, והמלצות לה
 מורקוט הוא זן גדול וטעים אך בעל פוריות נמוכה.-. הזן אורה2004מורקוט ואודם משנת 
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 :2תכנית מס' 
 שמירת איכות הפרי באשכוליות ובקליפים במהלך החורף: שם התכנית

 , צליל ברא"סגל ספיר, טמןרוניצן  :שם חוקר אחראי
 

 :רקע קצר, תיאור הבעיה ומטרות המחקר
בשלושת העשורים האחרונים ייצרה תוכנית ההשבחה של המחלקה להשבחת מטעים במנהל המחקר 
החקלאי שורה של זנים חדשים ומבטיחים. במקביל יובאו ארצה זנים חדשים, שנמצא כי הם עשויים 

 להשתלב היטב בתוך סל הזנים הישראלי.
ההפצה המהירה של הזנים החדשים חשפה בעיות, אשר נבעו ברובן מהעדר מידע לגבי התאמתם לאזורים 
השונים בארץ, מועד כניסתם לניבה, איכות הפרי וכושרו לעמוד באחסון ממושך ועוד סוגיות רבות, אשר 

ים בהם היוו חסם להמשך הנטיעות של חלק מן הזנים ואילצו את הפרדסנים להוצאות מיותרות במקר
 הם נדרשו להחליף זן בהרכבה או בנטיעה מחדש.

 התוכנית מנסה לתת מענה לסוגים שונים של בעיות:

 . בעיית סירוגיות חריפה בקליפים.1

 . איחור בכניסה לניבה בקליפים.2

 . ירידה ביבולים ובאיכות הפרי בפרדס הבוגר3

 . שיפור איכות הפרי בקליפים ובאשכוליות4

ים המיועדים בראש ובראשונה לייצוא, הקפדנו במהלך השנים לתת עדיפות בפתרון מכיוון שמדובר בזנ
בעיות אגרוטכניות שונות לטכנולוגיות "ירוקות" כמו חיגורי גזע, גיזומים וכד' או לשימוש בחומרים 

 ידידותיים לסביבה, המותרים לשימוש.
 
 

 :מהלך המחקר ושיטות העבודה
 וברמת הגולן ומקיף מספר תכניות"המחקר נערך בחלקות מודל בגליל 

שמירת איכות הפרי באשכוליות ובקליפים במהלך החורף באמצעות רשתות הגנה, הנפרשות  .א
 בסתיו ומוסרות לאחר הקטיף.

 .100%וביקורת  75%, 50%שיפור איכות הפרי בקליף אודם באמצעות רמות מים שונות:  .ב

ומקסים במינונים או מועדים  NAA, הגדלת הפרי בקליף אודם באמצעות חומרי צמיחה: פריגן .ג
 שונים.

 חיגור עצי אור צעירים להקדמת הניבה .ד

 הפחתת מספר הזרעים באודם .ה

 הפחתת גסות הקליפה באור .ו
 
 

 בכל חלקות המחקר נאספים הנתונים הבאים:
 בוצע -. שקילת היבול על פי הזנים החזרות השונות 1
 בוצע -. ספירת פירות לעץ 2
 בוצע -. משקל פרי ממוצע 3
 בוצע -. התפלגות גודל על פי דגימה מכל חזרה. 4

5 % .TSS  בוצע -על פי דגימה מכל חזרה 
 בוצע -. % מיץ על פי דגימה מכל חזרה 6
 בוצע -. % חומצה על פי דגימה מכל חזרה 7
 בוצע -. יחס הבשלה 8
 בוצע -. אמדן נזקי סערה בניסוי רשתות ההגנה  9

 נמשך - -. מעקב רציף 10
 נמשך -יכום וניתוח המידע והפצתו לאנשי ההדרכה ולחקלאים . ס12
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 :תוצאות ביניים

 שמירת איכות הפרי באשכוליות ובקליפים במהלך החורף באמצעות רשתות הגנה .א
 נטור -הדס

 

 טיפול
משקל ברוטו 

 )טון(
 סערה % אריזה % טון לדונם

כתמי  %
 כסף

סערה לפי  %
 מדגם

 a 4.1 a 49.8 a 18.1 a 14 a 36.7 a 3.7 רשת

 a 3.6 a 47.9 a 17.1 a 17 a 36.1 a 3.2 ביקורת
 

חלקות הניסוי כוסו ברשת השנה החלקה בנטור עברה מחלקת האור לחלקת ההדס עקב חוסר יבול באור. 
אפריל. ישנו נקטף בתחילת חודש  הדסהגנה במהלך חודש נובמבר והורדו בסמוך לקטיף. הפרי מהזן 

המכוסה ברשת אחוז  בטיפול מבחינת יבול לטיפול שכוסה ברשת לעומת הביקורת.יתרון קל )לא מובהק( 
בביקורת, הבדל זה  34%לעומת   32%נזקים בפרי שנוצרו כתוצאה מרוחות )סערה+ כתמי כסף(  היה 

בשנתיים שבוצע הניסוי לא נראה שכיסוי ברשת תורם להפחתת הפגיעות הנובעות מרוחות.   אינו מובהק.
 סוי שנה נוספת לחיזוק התוצאות.נבצע את הני

 
 גונן -אשכולית

 

 טיפול
משקל ברוטו 

 )טון(
 סערה % קרה % אריזה % טון לדונם

כתמי  %
 כסף

סערה  %
 לפי מדגם

 a 6.7 a 59.4 a 0.23 a 17.2 a 4.9 a 19 b 18 רשת

 a 7.3 a 55.3 a 0.33 a 17.9 a 3.5 a 20.7 a 20 ביקורת
 

ו  6.7כלים ומוין בבית האריזה. ניתן לראות כי אין הבדלים מבחינת היבול גונן הפרי נקטף למ-באשכולית
 טון לדונם ואחוז האריזה הכללי. גם באחוזי הפגעים לא קיימים הבדלים בין הטיפולים. 7.3

 .100%וביקורת  75%, 50%שיפור איכות הפרי בקליף אודם באמצעות רמות מים שונות:  .ב
 

 טיפול צבע
משקל לעץ 

 )ק"ג(
לדונם יבול 

 )טון(
מספר פירות 

 )יח'(
משקל פרי 

 )גרם(
משקל פרי 

 לעץ 65מעל 

אחוז פרי 
משקלי מעל 

65 

 a 2.5 a 318 a 120.3 a 25.2 a 60.7 a 37.6 50% אדום

 a 3.1 a 433 a 115.6 a 28.3 a 60.7 a 46.7 75% ירוק

 a 2.7 a 336 a 123.8 a 30.2 a 74.3 a 40.7 100% לבן
 

אין ות כי ביבול נמוך יחסית לאחר שנה של יבול רב. מעיון בתוצאות היבול ניתן לראנה התאפיינה הש
טון לדונם,  2.5שעמד על  50%טיפול הצמאה ברמה של הבדלים משמעותיים בין הטיפולים. היבול ב

משקל הפרי בהתאמה לכך מספר הפירות לעץ.  טון בביקורת. 2.7-ו 75%-טון בטיפול הצמאה ב 3.1לעומת 
 ג' לפרי, לעומת 123.8א הגבוה ביותר ועומד על הממוצע בהתאמה למידת ההשקיה  בטיפול הביקורת הו

מ"מ( האחוז  65. כאשר מסתכלים על אחוז הפרי הגדול )מעל 75%ו  50%גרם בטיפול   115.6ו  120.3
 בטיפולים האחרים. 60.7%לעומת  74.3%בביקורת הוא הגבוה ביותר 

 
 1.12.15בדיקה 

 צבע
מת ר

 יחס הבשלה אחוז חומצה אחוז סוכר אחוז מיץ השקייה
מספר זרעים 

 ממוצע

 a 9.76 a 0.54 a 18.0 a 3.3 a 49.1 50% אדום

 a 10.12 a 0.54 a 18.9 a 3.7 a 46.9 75% ירוק

 a 9.70 a 0.54 a 18.1 a 3.6 a 46.2 100% לבן
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 15/2/16 קטיף

 צבע
רמת 

 יחס הבשלה חומצהאחוז  אחוז סוכר אחוז מיץ השקייה
מספר זרעים 

 ממוצע

 a 10.96 a 0.36 a 30.4 a 3.4 ab 45.5 50% אדום
 ab 10.76 a 0.38 a 28.8 a 2.8 b 42.5 75% ירוק

 b 10.88 a 0.36 a 30.5 a 3.8 a 41.2 100% לבן
 

בבדיקות האיכות לא נמצאו השנה ביצענו בדיקות איכות פרי חודשיים לפני הקטיף ובעת הקטיף. 
באחוז הסוכר ואחוז החומצה בשתי הבדיקות. כמו כן במהלך העונה עקבנו אחרי קצב הבדלים מובהקים 

גידול הפרי )לא מוצג( ולא נמצאו הבדלים בין הטיפולים כמו בשנים הקודמות של הניסוי. בשלוש שנים 
לעליית רמת החומצה. שנה זו הייתה השנה בהם הניסוי התבצע לא מצאנו כי הפחתה בהשקיה תורמת 

 האחרונה של ניסוי זה.
 ג. הגדלת הפרי בקליף אודם באמצעות חומרי צמיחה

השנה בניסוי זה עברו מחלקת אודם בחוות המטעים לחלקה בקיבוץ שדה נחמיה עקב חוסר אחידות 
 שנוצרה בעצים.

 שונים. מטבלת היבול ניתן ללמודהטיפולים המוצלחים משנה שעברה נוסו שוב במועדים ושילובים 
במספר הפירות  ההביא לפחית 19-24ואלפרון בקוטר חנטים  15-20השטיפול המשלב פריגן בקוטר חנטים 

בהק(. ג' )מו 73ג' לעומת  140וביבול )באופן מובהק( בהתאם לזאת הייתה עליה במשקל הפרי הממוצע 
ק"ג(.  1.4ק"ג לעומת  45ופן מובהק מהביקורת )מ"מ( היה גבוה בא 70מעל כמו כן, משקל הפרי הגדול )

 שנה זו היא השנה האחרונה בניסוי זה.
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 3תכנית מס' 
 חיגור עצי אור צעירים להקדמת הניבה: שם התכנית

 ניצן רוטמן, צליל ברא"ס :אחראיחוקר שם 
 

הוכח כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בכלל בזן המנדרינה אור. החיגור מתבצע בפרק הזמן  חיגור
שבין שיא הפריחה לסוף הפריחה בתקופת האביב. מאידך חיגור עלול לפגוע בהתפתחות העץ בעצים 

 צעירים מידי ועלול לגרום ליבול יחסי בעונות שלאחר מכן.
בעצי אור צעירים בשנתם השלישית כדאית אל מול המתנה מטרת המחקר בדיקה האם חיגור מוקדם 

 לניבה וחיגור עצים מפותחים יותר בשנתם הרביעית.
חשיבות: המחקר יאפשר לקבוע  האם הנוהג הרווח בשנים האחרונות של חיגור עצי אור צעירים בשנתם 

להכנסת  השלישית כלכלי להכנסת החלקה לניבה מהירה וכיסוי ההשקעה בזמן קצר, למול המתנה
 החלקה לניבה גבוהה ויציבה רק בשנה הרביעית.

 

 מספר פירות טון לדונם משקל לעץ )ק"ג( טיפול
משקל פרי ממוצע 

 )גרם(

 a 0.37 a 53.7 a 126.3 a 6.72 חיגורעם 
 b 0.01 b 1.1 b 133.4 a 0.14 ללא חיגור

 
בשנה זו תרם לעלייה משמעותי ביבול מיבול כמעט  לפי הנתונים מהשנה הראשונה ניתן לראות כי חיגור

טון לדונם. בשנה הבאה יחוגרו כל העצים ונבחן האם לחיגור בשנה קודמת השפעה  0.37אפסי ליבול של 
 על היבול בשנה העוקבת.

 

, חומצה, TSSבניסויים אלו נאספו עוד נתונים רבים הנוגעים ליבול, התפלגות גודל, איכות הפרי )% 
עמודים, לא ניתן היה להעלות את  3הבשלה, מספר זרעים ועוד(. בשל הפורמט המוגבל של  מיץ, יחס

 כולם כאן. ניתן יהיה לצפות בהם בדו"ח המלאים המתלווים לכל תכנית ניסוי של הזן עצמו.
 ההתקדמות במחקר שחלה ממועד כתיבת הדו"ח האחרון )כולל דו"ח חצי שנתי(:

הפרי בקליף אודם, שם נמצא כי ניתן לשלוט בגודל הפרי ולווסתו התקדמות נרשמה בטיפול להגדלת 
 באמצעות חומרי צמיחה.

התקדמות נוספת נצפתה בחיגור שנה שלישית בחלקות אור הביאה ליבולים כבר בשנה זו לעומת ללא 
 חיגור שהיה יבול אפסי.

 :והמלצות להמשך המחקר או שינוי במחקר בעיות שהתעוררו,מסקנות, 
החיגור עצי אור כבר בשנתם השלישית יש לבצע חיגורים בשנים עוקבות ובחון האם יש השפעה על בניסוי 

 השנים הבאות. בטיפולי הרשתות יש לבחון את ההשפעה בעונה נוספת
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 4תכנית מס' 

 'אורי'הפחתת בעיית גסות הקליפה בקליף  שם התוכנית:
 אבי צדקה וגל ספיר :שם חוקר אחראי

 :רקע ותיאור הבעיה
 ,משובח טעם בעל הוא. בישראל שפותחו המוצלחים ההדרים מזני לאחד כיום נחשב 'אורי' הקליף

הנטיעות  היקף בעל הזן כך שהוא לידי הביאה יחסית הגבוהה רווחיותו מתקלף בקלות ודל זרעים. 
 ומופיע, חלקה אינה אור הזן הצפוניים קליפת הגידול באזורי, האחרונות בשנים והגידול הגבוה ביותר

 החיצונית האיכות את מוריד זה פיזיולוגי פגם. גסה קליפה קרוי כזו קליפה. שונות ברמות עליה חיספוס
 על היצע עודפי של ומטה(. במצב 2( לאיכויות ירודות יותר )קלאס 1הפרי מאיכות פרמיום )קלאס  של

 בפרי  המקומי בלבד ובמחירים נחותים. בשוק יצוא, ישווק-לא יהיה בר גסה קליפה בעל פרי, ביקוש

 .השמן לוז מעל לא גם מופיעה שלעיתים ,קמורה בליטה במעין מכוסים הגס הפרי של השמן לוזי ,הבוגר

 התאים שכבות בשתי תאים חלוקת הנה גס סטסומה בפרי המופיעה  (hypodermis)נוספת   תופעה

 תאי לגידול קשורה התופעה אכן אם.החלק בפרי מאשר יותר מאוחר כחודש לאפידרמיס הנמשכת מתחת

 על השפעה להיות עשויה צמיחה בקליפה חומרי לרמת כי צפוי הרי ,שמן לוזי של והתפתחות ,קליפה

 של ואלבדו בפלבדו באופן משמעותי גבוהה היתה יברלין'וג ציטוקנין דמויי חומרים רמת .התופעה היקף

 ,שנערך בניסוי .(העברית בירשלים האוניברסיטה ,דוקטור עבודת , 1977 ארנר) חלק פרי לעומת גס פרי

 Monselise, 1984, Acta  ,מאי חודש במחצית ,פקלובוטראזול ,יברלין'ג סינטזת במעכב טופז עצי טופלו

 הגס   הפרי בכמות 20% של ג"בס משמעותית הפחתה בהם והייתה (

.(Horticulturae 179: 529 
 2014-2016 : מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

 מהלך המחקר ושיטות עבודה
שהינה שנת המחקר האחרונה בוצעו  2016בשנת 

 הטיפולים הבאים :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :תוצאות ביניים

בשנתיים הראשונות להפעלת המחקר לא התקבלו תוצאות משמעותיות להפחתת הגסות. הממצא 
העיקרי שהתקבל החל מהשנה הראשונה )בעקבות צילומי מיקרוסקופ ועפ"י מועדי הריסוס( הינה כי 
התופעה אינה מתרחשת בתחילת גידול הפרי כמו בתפוז שמוטי אלא במועד מאורח יותר ככל הנראה 

 יום אחרי שיא פריחה. אי לכך ובהתאם לזאת כוונו מועדי הריסוסים בהתאם. 60כ  בחודש יוני

תאריך ריסוסטיפולמס"ד

06/06/2016קולטאר 1000 ח"מ1

06/06/2016ג'יברלון 200 ח"מ2

קולטאר 1000 ח"מ 3

פרוטון 4500

קולטאר 1000 ח"מ 5

פרוטון 61000

7Abide 10 ppm16/06/2016

8Abide 30 ppm16/06/2016

27/06/2016קולטאר 1000 ח"מ9

27/06/2016ג'יברלון 200 ח"מ10

קולטאר 1000 ח"מ 11

פרוטון 12500

קולטאר 1000 ח"מ 13

פרוטון 141000

ביקורת15

06/06/2016

06/06/2016

27/06/2016

27/06/2016
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 5תכנית מס' 
  סקו-מיזם חוסן מל: התכנית שם

 ד"ר דדי עזרא: יהאחרא חוקרשם ה

 :רקע ותיאור הבעיה
, המחלה גורמת, סקו-המל שפטריית מסתבר הספרות ומתוך בעולם קולגות של והן שלנו הן במעבדה מניסיון
, בהצללה העצים וגידול שיתכן היא המשמעות. הפונדקאי צמח את להדביק בכדי גבוהות אור לעוצמות זקוקה

 יותר ישפיעו שונים בצבעים ורשתות יתכן מכך יותר. הפטרייה ידי על העצים של ההדבקות את ימנע רשת תחת
 .שונה בצורה המחלה והתפתחות ההדבקות על

 כתוצאה רק לא להיגרם העלולים פצעים, לצמח לחדור בכדי לפצעים זקוק המחלה שגורם העובדה, בנוסף
 של חלקי ואפילו כיסוי. וברד מרוחות כתוצאה החורף בתקופת והענפים העלים פציעת בשל ובמיוחד אלה מגיזום
 הדרושות הגשם טיפות של האימפקט את יצמצם ואפילו חזקות רוחות, ברד מפני הגנה ליצור יכול המטע

 להפרעה לגרום עלולה זמן לאורך מידי חזקה הצללה זאת עם(. וגשם רוח ידי על) במרחב הפצתה לשם לפטרייה
 בהם) בחנטה פגיעה ללא המטע לכיסוי המקסימלי הזמן אורך( התנאים למציאת רבה חשיבות ישנה ולכן בחנטה
 .זמן לאורך המטע חיפוי תוך אופטימלי פרי וגודל כמות יתקבל

 :הן העבודה של הספציפיות המטרות
 .ליים בפרדס סקו המל במחלת ההדבקה על השונות הרשתות השפעת בחינת. א
 .נגועים בצמחים המחלה התקדמות על הרשתות השפעת בדיקת. ב
 .העץ של המים ומשק צבע, כמות, גודל כגון בפרי הקשורים מדדים על הרשתות השפעת בדיקת. ג

 שיטות:
 .2009והשנייה נטיעת  2000במטע גונן האחת משנת נטיעה  הניסוי הוקם בשתי חלקות ליים

 הטיפולים השונים:

 הצללה 30%כיסוי ברשת  .א

 הצללה 50%כיסוי ברשת  .ב

 ביקורת .ג

חזרות. בכל חודש נעשה מיפוי של  4ישנן  2009חזרות ובחלקה נטיעת  3ישנן  2000בכל חלקה נטיעת 
מספר ענפים נגועים(, בכל שנה ייקטפו עצי  -5עד נקי, -1החלקה וכל עץ מדורג לפי חומרת סימני המחלה ) 

מדגם ובהם יישקלו וייספרו כל הפירות ויעשה מדגם גודל. הרשתות בכל שנה מקופלות בזמן הפריחה 
 והחנטה )אפריל מאי( על מנת לא לפגוע בחנטה, ולאחר מכן מוחזרות למקומן.

 2015תוצאות קטיף אוגוסט 

 משקל לעץ )ק"ג( טיפול חלקה
ירות לעץ מספר פ

 טון לדונם )ק"ג(
משקל פרי ממוצע 

 )גר'(

2000 

30% 75.1 a 911 a 3.8 a 79 a 

50% 112.8 a 1383 a 5.6 a 83 a 

 a 1123 a 4.9 a 86 a 96.8 ביקורת

2009 

30% 32.5 b 312 b 2.2 b 105 a 

50% 28.6 b 296 b 1.9 b 98 b 

 a 537 a 3.5 a 98 b 52.1 ביקורת
 

היבול לעץ וכן הטון לדונם גבוה יותר באופן מובהק בביקורת מאשר  2009כי בחלקה נטיעת  ניתן לראות
בטיפולי הרשת שביניהם לא היה הבדל מובהק. צריך לחזור ולראות אם תוצאות אלו חוזרות על עצמן גם 

 בשנים הבאות.
שבהן הייתה  מניתוח ראשוני של הנתונים נמצא שהתפשטות המחלה בחלקה הוא סביב נקודות אחדות

קוב אחר התפשטות המחלה הדבקה של המחלה וכרגע נראה כי אינו מושפע מהרשתות. יש להמשיך ולע
 לאורך זמן.
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 6תכנית מס' 
 פיתוח ממשק השקיית אור בגליל העליון שם התוכנית:

 עמוס נאור: יהאחראחוקר שם ה

 מחקרי. גבוהה מגידולו והרווחיות הארץ בכל גבוה אור הזן של הנטיעות היקף: רקע ותיאור הבעיה
 המזרחי מהגליל האוויר מזג בתנאי משמעותית השונה החוף במישור נערכו זה בזן המעטים ההשקיה

 הארץ ובמזרח סירוגיות בעיית קיימת הארץ בכל באור. ההשקיה מימשק על השלכות לכך להיות ויכולות
 מבלי אופטימלית תת בהשקיה אור להשקות שניתן מסתבר. הקליפה איכות של בעייה בנוסף קיימת
 העקבות להתאושש הפרי לגידול המאפשר הקטיף עד ארוך והבשלה גידול תהליך בשל וזאת ביבול לפגוע
 עד העונה תחילת: פנולוגיות תקופות בשתי אור להשקיית תגובה עקום לבנות בכוונתנו. בקיץ מים עקות

 בכל ההשקיה מקדמי את להגדיר יאפשר המחקר. ההשקיה עונת סוף ועד יוני מתחילת; יוני נשירת
 .בגזע מים פוטנציאל של ספים ולהגדיר תקופה

ניסוי לבחינת עקת מים באמצע העונה הוקם בחלקת אור בפרדס דפנה : מהלך המחקר ושיטות עבודה
תקציב נבחן בדפנה רק את השפעות עקת המים באמצע העונה. נבחנו ארבע  . על רקע מיגבלות2015בשנת 

-רמות מים עד אמצע אוגוסט ובהמשך ניתנה השקיה אופטימלית לבחינת התאוששות בגידול הפרי. ב
 הוקם ניסוי הבוחן השפעת עקת מים בתחילת העונה בפרדס דפנה, חלקת הגושרים. 2016

 15-ימים הגיעו הלחצים ל 10: פיצול הטיפולים החל במחצית יוני ותוך אמצע העונה תוצאות ביניים
אטממוספירות כך שהמעבר של הניסוי לדפנה יאפשר הגעה לעקות המים הדרושות. השנה עומס היבול 

נמוך מאד עקב עומס גבוה בשנה הקודמת. מעקב גודל הפרי מצביע על פגיעה בגידול הפרי עקב עקת מים 
עם חידוש השקיה מלאה חלה התאוששות בקצב גידול הפרי והיא הייתה גדולה יותר בהשוואה לביקורת. 

ככל שעקת המים הייתה גדולה. יחד עם זאת לא חלה התאוששות מלאה בכל טיפולי עקת המים וככל 
שעקת המים בתחילת העונה הייתה גבוהה יותר כך נשמר פער גדול יותר בגודל הפרי בסתיו. תמונה דומה 

 בקטיף.התקבלה גם 

עלתה בקשה לבחון תחילה  2015: בסיכום מסקנות והמלצות להמשך המחקר בניסוי אמצע העונה
 תשונה מתכונת הפעלת טיפולי ההשקיה. 2016-השפעה של מקדמי השקיה ולא בחינה של ספי תא לחץ. וב

, %80, %60טיפולי ההשקיה בניסוי אמצע העונה יוגדרו כאחוז ממנת ההשקיה המומלצת ) – 2016תכנית 
 (. יוקם ניסוי לבחינת השפעת עקת מים בתחילת העונה.120%-ו 100%

ביוני וסומנו פירות  15-הניסוי מבוצע כמתוכנן. פיצול הטיפולים נעשה ב -אמצע העונה  :2016ביצוע 
למעקב גודל פרי המתבצע אחת לשבוע. מדידות תא לחץ לניטור נעשות אחת לשבוע. השנה הייתה חנטה 

הניסוי הוקם בזמן ויש בו שלושה טיפולים המוגדרים  –סי היבול נמוכים. תחילת העונה נמוכה ועומ
כספים של תא לחץ. פיצול הטיפולים בוצע כמתוכנן וההבדלים בין שני טיפולי ההשקיה הצמאים היו 

ביוני ובעקבות מנת השלמה מצב המים בכל הטיפולים דומה  1-קטנים. פיצול הטיפולים הסתיים ב
 השני של יוני.מהשבוע 
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 7תכנית מספר 

 הפחתת מספר הזרעים בקליף 'אודם'  שם התוכנית:
 גל ספיר :יאחראההחוקר שם 

 
 :רקע ותיאור הבעיה

ההשבחה של מכון וולקני. הזן הינו מכלוא של הזנים אורה ושני  המבשיל  הזן 'אודם' הינו תוצר תוכנית
בחודשים ינואר/פברואר ומצטיין בצבע חיצוני אדום עז. הזן המקורי הינו בעל פרי מועט זרעים כאשר אין 

בקרבתו מפרים, אך עם זרעים רבים בקרבת מפרה מתאים. על מנת להתאימו להגדרות השוק האירופי 
הוקרן ה'אודם' ובוצע בירור מחודש במכון וולקני לקבלת זן 'אודם' ללא זרעים. למרות  כחסר זרעים,

זאת בנטיעות מסחריות של ה'אודם' המוקרן מתקבלים בחלק מהחלקות זרעים מעבר לכמות המוגדרת 
בשוק האירופי כפרי חסר זרעים. בשנים האחרונות פותחה בהצלחה חלקית טכניקה של כיסוי העצים 

יעת כניסת מאביקים בזמן הפריחה. בשנים האחרונות פותחו במו"פ צפון טכניקות לדילול פרי ברשת למנ
 בנשירים, המבוססות על פגיעה בתהליך ההפריה.

 2015-2017:  מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

גופרית( והן ע"י הוספת  2פול לאור תוצאות שנה שעברה הועלו ריכוזי החומרים הן ע"י הכפלת הריכוז )טי
 טיפול משולש לצד טיפול ש"פ.

 החומרים שיושמו:

 L77 0.025%המשטח . 1

2. CuSO4-5H20 25 מ"ג/ליטר 

 (0.5%ח"מ )מג'יק  250יוניקונזול  .3
 עצים )חזרות( לכל חומר בנוסף לביקורת לא מטופלת. 5הטיפולים בוצעו בצורת בלוקים באקראי על 

 תוצאות ביניים

שלוש פעמים הביא להפחתה משמעותית ביבול. בקטיף תיבדק   L77מסיור בחלקה עולה הרושם כי יישום 
 ההשפעה מבחינה כמותית ומבחינת מספר הזרעים.

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר

לקבלת  77Lאם המגמה כפי המופיעה למעלה נכונה, נבצע שנה הבאה בחינת מועדים וריכוזים בחומר 
 תוצאה מיטבית.
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 8תכנית מס' 
 חינת תגובת אשכוליות להשקיה בשלוש תקופות פנולוגיותב :שם התוכנית

 עמוס נאור :יאחראהחוקר השם 
 

 :רקע ותיאור הבעיה
ימוש במים, במיוחד שבענף ההדרים נערכו הרבה מחקרי השקיה הן בעולם והן בארץ. הצורך ליעל את ה

 מעלה פערי ידע בשלושה תחומים:באזורים נעדרי חלופה למים שפירים 

 יאפשר חלוקת מים מושכלת בתנאי קיצוץ במים. –. רגישות לעקת מים בתקופות פנולוגיות שונות 1

על פי ידע מנשירים ניתן יהיה להתאים את עומס היבול לכל  –. אינטראקציה בין עומס יבול והשקיה 2
 הקצאת מים.

 י קרקע ויש מקום לבחון מדדי עקת מים צמחיים.. בקרת ההשקיה המקובלת היא באמצעות חיישנ3

 

 2010-2012: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

באשכולית אדומה בוגרת מהזן סטאר  זו השנה הרביעית הניסוי מבוצע: מהלך המחקר ושיטות עבודה
פה רובי בפרדס  דפנה. ישנם שלושה ניסויים במקביל כשבכל אחד מהם נעשה פיצול טיפולי השקיה בתקו

אחרת. הניסוי מבוצע בחמש חזרות בבלוקים באקראי. מדדים שיבדקו: מעקב תא לחץ, טנסיומטרים, 
ניסוי אמצע העונה חולק לשתי תת תקופות  2013-מ  יבול. בדיקות עלים גידול פרי, מעקבי הבשלה,

 לבחינת הרגישות לעקה לאורך התקופה.

ונה חוזרות על עצמן גם בקטיף הראשון שבוצע תוצאות ניסוי תחילת העונה וסוף הע: תוצאות ביניים
בניסוי אמצע העונה התקבלה תגובה חזקה  . צריך לחכות לקטיף השני ולסכם את המחקר.2015בנובמבר 

בגידול פרי למנות המים ביוני עד אמצע יולי, יותר מהתקופה מאמצע יולי עד תחילת ספטמבר. התוצאות 
זה יש לחכות לתוצאות הקטיף השני ויהיו לנו תוצאות דומות לתוצאות בשנה הקודמת. גם במקרה 

 דומות משתי שנים שיאפשרו להסיק מסקנות גם בניסוי אמצע העונה.

 וששת שנות המחקר יסוכמו וינותחו. 2016הקטיף השני יבוצע במרץ  - 2016תכנית 

 :מסקנות והמלצות להמשך המחקר

מ"מ בתחילת העונה ללא חשש לפגיעה. עקת מים, גם בינונית, באמצע העונה   170-נראה שניתן לחסוך כ
מ"מ על ידי עקת מים בינונית  200-פוגעת בביצועים של האשכולית. במידה ואין ברירה ניתן לחסוך כ

במידה ולא מ"מ  120בתקופה השניה באמצע העונה, כמובן עם נזק כלשהוא. בסוף העונה ניתן לחסוך 
מנצלים את חלון הקטיף הסתווי. במידה ואין ברירה ניתן לצמצם את ההשקיה בכמות זאת ללא נזק רוב 

 השנים ועם נזק כלשהוא בחלק קטן של השנים.
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 9מס' תכנית 
 שימוש בצמחי כיסוי בפרדס ובחינת השפעתם על תצרוכת המים ומדדי יבול שם התוכנית:

 : שלום שמואלייאחראהחוקר השם 
 

 :רקע ותיאור הבעיה
בשנים האחרונות חדרה לגידול המטעים שיטה  המיישמת צמחי כיסוי  בין שורות העצים  על מנת למנוע 

סחף קרקע , לצמצם הידוק הקרקע ולשפר את האוורור ומרקם הקרקע . איננו יודעים אם שיטה  זו 
 פוגעת ביבול והאם היא מעלה את צריכת המים בחלקה

 ועד התחלה ומועד סיום התוכניתמ
2008-2017 

 
 מהלך המחקר ושיטות עבודה
 טיפולים : 3בחוות הניסיונות האזורית, הצבנו  2005בחלקת פומלו שנטעה בסתיו 

זריעת צמחי כיסוי ) שיבולת שועל ( במרווח שבין השורות, השארת צמחייה טכעית בין השורות והדברה 
 כימית מלאה ) אדמה חומה (.

 חזרות. 4 –טיפול בוצע בשלושה מרווחים לאורך כל השורה, כל טיפול ב כל 
עצים באופן אקראי כעצי מדידה ושקילה. בעצים  10בשורה האמצעית של כל טיפול ובכל חזרה, סומנו 

 אלו נמדד קוטר הגזע ) כמדד להתפתחות העץ (.
 

 תוצאות ביניים
 2015 – 2014עונת   –נתוני יבול וגודל פרי 

 
משקל הפרי  יבול ק"ג לדונם ק"ג לעץ –יבול  מספר פרות לעץ טיפול

 בגרם

 952 6363 63.6 67 כימי

 989 6921 69.2 70 עשבייה

 934 5954 59.5 64 צמחי כיסוי

 
בעונה זו, קיים יתרון קל לטיפול העשבייה הטבעית  אם כי, מבחינה סטטיסטית  אין הבדל מובהק בין 

 הטיפולים.
 

 להמשך המחקרמסקנות והמלצות 
שנתיות מלמדות כי יש יתרון מובהק לטיפול הכימי. השנה היה יתרון קטן לטיפול -התוצאות הרב

אנו מתכננים להמשיך בניסוי עוד שנתיים עד שלוש  עם מעורבות מוגברת של האגף לשימור  העשבייה.
( ופוטנציאל קרקע  ולבדוק  בעזרת מכשור מתקדם את רטיבות הקרקע, מוליכות חשמלית ) המלחה 

 המים בעלה ) תא לחץ(  בטיפולים השונים
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 10תכנית מס' 
 הגנה על פירות מנדרינה הדס ממכות שמש ע"י שימוש ברשתות צל: שם התכנית

 טמן, צליל ברא"ס: ניצן רויאחראהחוקר השם 
 

 :רקע ותיאור הבעיה
הגנה ממכות שמש וברד על זני פירות בעבר הוכחה כיעילה. בוצעו בעבר ניסויים בזן הדס, סטאר רובי 

 ותפוח גרני סמיט.  כל הניסויים בוצעו בפריסת רשתות צל שונות בעזרת קונסטרוקציית ברזל יקרה.
 הזן הדס נשתל בארץ בצורה מסחרית ובעיקר בצפון החל מתחילת שנות התשעים.

א מנדרינה, זריע של הזן אלנדייל, פותח ע"י דר' אברהם שקד, מיכה חמו וציוותם בשנות הזן הדס הו
 השמונים. הזן קודם על ידי לזן מסחרי החל מתחילת שנות האלפיים.

הזן הדס, מנדרינה אפילה ביותר, נקטפת בשלהי העונה בחודשים מרץ אפריל. העצים מניבים יבול יפה 
דונם עם פוטנציאל  1,600ול של חומרי צמיחה. הזן נטוע בהיקף של כ גודל הפרי די גדול ללא כל טיפ

 טון לדונם. 4-5הרחבה. יש עדיין ביקוש להגדלת שטחי הזן במטרה לשווקו ליצוא.  היבול הרב שנתי 
רבים מפירות הזן הדס נישאים בחלקים החיצוניים ביותר של העץ, עובדה החושפת אותם לפגעי מזג 

מש בקיץ וברד בחורף. ע"י כיסוי ברשתות שונות. ברצוננו לבחון הגנה מכסימלית האוויר בעיקר מכות ש
מפגעים אלו. בעבר נוסה על ידנו כיסוי רשת מסוג אחד עם קונסטרוקציה יקרה. היו תוצאות יפות 

למחקר, אבל לא היה שימוש מסחרי באמצעי בגלל מחירו. ברצוננו כעת להוזיל את הטיפול ע"י כיסוי 
 צים בתקופת הקיץ ובדיקת רשתות שונות.ישיר על הע

הצלחת המחקר הזה בהגנה על הפרי תעלה בצורה משמעותית את אחוזי היצוא והאריזה בזן זה ותשפר 
את צבע הקליפה מצהוב לכתום.  מחקר זה יגרום לפריצת דרך בכדאיות וברווחיות הכלכלית של הזן, 

 יגדיל את היצוא  ואף יגדיל את נטיעותיו של הזן
רבים מפירות הזן הדס נישאים בחלקים החיצוניים ביותר של העץ, עובדה החושפת : רת המחקרמט

אותם לפגעי מזג האוויר בעיקר מכות שמש בקיץ וברד בחורף. ע"י כיסוי ברשתות שונות. ברצוננו לבחון 
היו  הגנה מכסימלית מפגעים אלו. בעבר נוסה על ידנו כיסוי רשת מסוג אחד עם קונסטרוקציה יקרה.

תוצאות יפות למחקר, אבל לא היה שימוש מסחרי באמצעי בגלל מחירו. ברצוננו כעת להוזיל את הטיפול 
 ע"י כיסוי ישיר על העצים בתקופת הקיץ ובדיקת רשתות שונות.

הצלחת המחקר הזה בהגנה על הפרי תעלה בצורה משמעותית את אחוזי היצוא : חשיבות המחקר
ע הקליפה מצהוב לכתום.  מחקר זה יגרום לפריצת דרך בכדאיות והאריזה בזן זה ותשפר את צב

 וברווחיות הכלכלית של הזן, יגדיל את היצוא  ואף יגדיל את נטיעותיו של הזן
 תוכנית המחקר

 :שיטות
 2010המחקר יבוצע בחלקת הדס על כנת הטרוייר שנטעה בפרדס גונן בשנת 

 לדונם. טון 5-4מטר. בחלקה יבולים של  6X3מרווח הנטיעה 
 עצים 30חזרות לטיפול, בכל חזרה  5טיפולים:  3בניסויים 

 ליוני 15צל החל מ  17%א. הגנה ברשת קריסטלית לבנה 
 ליוני 20צל החל מ  30%ב. הגנה ברשת צל שחורה 

 ג. ביקורת ללא רשת
 אפריל.  -בכל שנה יקטפו כל פירות העצים בזמן הבשלת הפרי בחודשים מרץ 

 ירות העציםיספרו וישקלו כל פ
 בכל חזרה יערך בשטח מדגם לגודל פרי , יערך מדגם פירות פגועים ממכות שמש וברד.

 בנוסף כל חזרה תיקטף בנפרד לאריזה בבית האריזה וקבלת כל הנתונים ממערך האריזה.

 , חומצה ויחס הבשלהTSSיבוצעו בדיקות הבשלה: אחוז מיץ, 
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 11תכנית מס' 
 הגברת והעלאת היבול בעצי טבורי קרה קרה בעזרת חיגור: שם התכנית

 טמן, צליל ברא"ס: ניצן רויאחראהחוקר השם 

 :רקע ותיאור הבעיה
חיגור הוכח כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בכלל בזן הדרים שונים. החיגור מתבצע בשיא 

 .2007נשתל בארץ בצורה מסחרית ובעיקר בצפון החל משנת  הפריחה בתקופת האביב. הזן קרה קרה
 הזן קרה קרה הוא טבורי, מוטציה של הזן טבורי וושינגטון, מוצאו מוונצואלה.

הזן טבורי, בעל ציפה אדומה וקליפה כתומה, איכותי ביותר בטעמו בעיקר על כנות ציטרנג'. הזן נקטף 
 טון לדונם עם פירות בגודל גדול. 3-4חלקות בינוני פברואר. יבולו ברוב ה –בעיקר בחודשים דצמבר 

דונם עם פוטנציאל הרחבה גדול. הביקוש לזן הולך ועולה עם השנים בשוק  600הזן נטוע בהיקף של כ 
המקומי. בשנים האחרונות יש ביקוש לזן זה ביצוא ויתחילו משלוחי ניסיון אף למזרח הרחוק שהוא שוק 

 ראל.בהתפתחות עבור ענף ההדרים ביש
טון לדונם ע"י הגדלת מספר הפירות  5בעזרת חיגור אביבי נבקש להעלות את היבול הרב שנתי בזן זה ל 

 לעץ.
הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול לזן זה, תגרום לפריצת דרך בכדאיות וברווחיות הכלכלית שלו ואף 

 תגדיל את נטיעותיו בחלקי הארץ השונים
טון לדונם רב  5טון לדונם ליבול רב שנתי של  3-4ת הקרה קרה מ הגברת היבול של חלקומטרת המחקר: 

 שנתי.
 

הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול בעצי הקרה קרה, תגרום לפריצת דרך בכדאיות חשיבות המחקר: 
 וברווחיות הכלכלית של זן זה ואף תגדיל את נטיעותיו בחלקי הארץ השונים

 תוכנית המחקר
 :שיטות

 2007ה קרה על כנת הטרוייר שנטעה בפרדס דפנה בשנת המחקר יבוצע בחלקת קר

 טון לדונם. 3-4מטר. בחלקה יבולים בינוניים  5X3מרווח הנטיעה 
 עצים 3חזרות לטיפול, בכל חזרה  5טיפולים:  5בניסויים 
 מזרועות העצים בשיא הפריחה 50%א. חיגור 
 מזרועות העצים בשיא הפריחה 80%ב. חיגור 
 מזרועות העצים בסתיו 50%מזרועות העצים בשיא הפריחה + חיגור  50% ג. חיגור

 מזרועות העצים בסתיו 50%מזרועות העצים בשיא הפריחה + חיגור  80%ד. חיגור 
 ה. ביקורת ללא חיגור

 
 פברואר. –בכל שנה יקטפו כל פירות העצים בזמן הבשלת הפרי בחודשים ינואר 

 יספרו וישקלו כל פירות העצים
 חזרה יערך מדגם לגודל פריבכל 

 , חומצה ויחס הבשלהTSSיבוצעו בדיקות הבשלה: אחוז מיץ, 
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 21תכנית מס' 
 הגברת והעלאת היבול בעצי מנדרינה הדס בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא הפריחה: שם התכנית

 טמן, צליל ברא"ס: ניצן רויאחראהחוקר השם 
 

 :רקע ותיאור הבעיה
ריסוס בתמיסת ג'יברלין בשיא הפריחה הוכחה כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בזני מנדרינות 
שונות. הטיפול מתבצע בשיא הפריחה בתקופת האביב. הזן הדס נשתל בארץ בצורה מסחרית ובעיקר 

 בצפון החל מתחילת שנות התשעים.
אברהם שקד, מיכה חמו וציוותם בשנות  הזן הדס הוא מנדרינה, זריע של הזן אלנדייל, פותח ע"י דר'

 השמונים. הזן קודם על ידי לזן מסחרי החל מתחילת שנות האלפיים.
הזן הדס, מנדרינה אפילה ביותר, נקטפת בשלהי העונה בחודשים מרץ אפריל. העצים מניבים יבול יפה, 

 גודל הפרי די גדול ללא כל טיפול של חומרי צמיחה.
דונם עם פוטנציאל הרחבה גדול. יש עדיין ביקוש להגדלת שטחי הזן במטרה  1,600הזן נטוע בהיקף של כ 

 טון לדונם. 4-5לשווקו ליצוא.  היבול הרב שנתי 
טון לדונם ע"י   5-6בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא הפריחה נבקש להעלות את היבול הרב שנתי בזן זה ל 

מ"מ ומעלה אינו  80גדול, הפרי הגדול מקוטר הגדלת מספר הפירות לעץ. במקביל נצפה לפרי בינוני ולא 
 מבוקש בשווקי היצוא.

הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול לזן זה, תגרום לפריצת דרך בכדאיות וברווחיות הכלכלית שלו, 
 תגדיל את היצוא בזן זה ואף תגדיל את נטיעותיו

טון לדונם רב  5-6י של טון לדונם ליבול רב שנת 4-5הגברת היבול של חלקות ההדס מ מטרת המחקר: 
 שנתי והקטנת הפרי לגודל בינוני המתאים בעיקר ליצוא.

 
  5-6בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא הפריחה נבקש להעלות את היבול הרב שנתי בזן זה ל חשיבות המחקר: 

 80טון לדונם ע"י הגדלת מספר הפירות לעץ. במקביל נצפה לפרי בינוני ולא גדול, הפרי הגדול מקוטר 
 מ"מ ומעלה אינו מבוקש בשווקי היצוא.

הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול לזן זה, תגרום לפריצת דרך בכדאיות וברווחיות הכלכלית שלו 
 תגדיל את היצוא בזן זה ואף תגדיל את נטיעותיו

 תוכנית המחקר
 :שיטות

 2010המחקר מבוצע בחלקת הדס על כנת הטרוייר שנטעה בפרדס דפנה בשנת 

 טון לדונם. 5-4מטר. בחלקה יבולים של  6X3יעה מרווח הנט
 עצים 5חזרות לטיפול, בכל חזרה  5טיפולים:  5בניסויים 

 בשיא הפריחה ppm 50א. ריסוס ג'יברלין בריכוז של 

 בשיא הפריחה ppm 25ב. ריסוס ג'יברלין בריכוז של 
 ג. ביקורת ללא ריסוס

 
 אפריל.  -בחודשים מרץ בכל שנה יקטפו כל פירות העצים בזמן הבשלת הפרי 

 יספרו וישקלו כל פירות העצים
 בכל חזרה יערך מדגם לגודל פרי

 , חומצה ויחס הבשלהTSSיבוצעו בדיקות הבשלה: אחוז מיץ, 
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 13תכנית מס' 
 הגברת והעלאת היבול בעצי טבורי סמי בעזרת חיגור: שם התכנית

 סטמן, צליל ברא: ניצן רויאחראהחוקר השם 

 
 :הבעיה רקע ותיאור

חיגור הוכח כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בכלל בזן הדרים שונים. החיגור מתבצע בשיא 
הפריחה בתקופת האביב. בנוסף הוכח שחיגור סתווי בעצים מניבים יבול גבוה גורם לשיפור ההתמיינות 

 לפריחה  בזנים השונים.
 הזן סמי נשתל בארץ בצורה מסחרית החל משנות האלפיים

 הזן טבורי, בעל ציפה כתומה וקליפה כתומה, איכותי ביותר בטעמו, בעיקר על כנות ציטרנג'.
 טון לדונם, עם פירות בגודל גדול. 3-4מרץ. יבולו ברוב החלקות בינוני  -הזן נקטף בחודשים ינואר 

נים בשוק דונם עם פוטנציאל הרחבה גדול. הביקוש לזן הולך ועולה עם הש 6,000הזן נטוע בהיקף של כ 
 המקומי.

טון לדונם ע"י הגדלת מספר הפירות  5בעזרת חיגור אביבי נבקש להעלות את היבול הרב שנתי בזן זה ל 
הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול לזן זה, תגרום לפריצת דרך בכדאיות וברווחיות הכלכלית שלו  לעץ.

 ואף תגדיל את נטיעותיו בחלקי הארץ השונים
 

טון לדונם רב  5טון לדונם ליבול רב שנתי של  3-4היבול של חלקות הסמי  מ הגברת : מטרת המחקר
 שנתי.

 
הצלחת המחקר הזה בהעלאת היבול בעצי הסמי, תגרום לפריצת דרך בכדאיות : חשיבות המחקר

 וברווחיות הכלכלית של זן זה ואף תגדיל את נטיעותיו בחלקי הארץ השונים
 

 תוכנית המחקר
 :שיטות

 2010המחקר יבוצע בשתי חלקות סמי  על שתי כנות טרוייר וולקה שנטעו בפרדס דפנה בשנת 

 טון לדונם. 3-4מטר. בחלקה יבולים בינוניים  6X3מרווח הנטיעה 
 עצים 3חזרות לטיפול, בכל חזרה  5טיפולים:  5בניסויים 
 מזרועות העצים בשיא הפריחה 50%א. חיגור 
 בשיא הפריחה מזרועות העצים 80%ב. חיגור 
 מזרועות העצים בסתיו 50%מזרועות העצים בשיא הפריחה + חיגור  50%ג. חיגור 
 מזרועות העצים בסתיו 50%מזרועות העצים בשיא הפריחה + חיגור  80%ד. חיגור 

 ה. ביקורת ללא חיגור
 

 פברואר. –בכל שנה יקטפו כל פירות העצים בזמן הבשלת הפרי בחודשים ינואר 
 וישקלו כל פירות העציםיספרו 

 בכל חזרה יערך מדגם לגודל פרי

 , חומצה ויחס הבשלהTSSיבוצעו בדיקות הבשלה: אחוז מיץ, 
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 14תכנית מס' 
 בחינת הקשר בין רמות הנוטריינטים לבין גסות הקליפה בזן 'אורי' שם התוכנית:

 גל ספיר :יאחראהחוקר השם 

 :רקע ותיאור הבעיה
 ,משובח טעם בעל הוא. בישראל שפותחו המוצלחים ההדרים מזני לאחד כיום נחשב 'אורי' הקליף

הנטיעות  היקף בעל הזן כך שהוא לידי הביאה יחסית הגבוהה רווחיותו מתקלף בקלות ודל זרעים. 
 ומופיע, חלקה אינה אור הזן הצפוניים קליפת הגידול באזורי, האחרונות בשנים והגידול הגבוה ביותר

 החיצונית האיכות את מוריד זה פיזיולוגי פגם. גסה קליפה קרוי כזו קליפה. שונות מותבר עליה חיספוס
 על היצע עודפי של ומטה(. במצב 2( לאיכויות ירודות יותר )קלאס 1הפרי מאיכות פרמיום )קלאס  של

  בשוק המקומי בלבד ובמחירים נחותים. יצוא, ישווק-לא יהיה בר גסה קליפה בעל פרי, ביקוש
מהסתכלות רבת שנים על תופעת גסות הקליפה רואים כי פירות חיצוניים גסים יותר מפירות הנמצאים 

וחוב' מצאו כי מינרלים שונים כמו אשלגן סידן  Cronjeהתחתית ובמרכז העץ, במקומות המוצלים יותר. 

. (Nules Clementine)ומגנזיום מתרכזים בפירות באופן שונה בין פירות חיצוניים לפנימיים בקלמנטינה 
בעוד שסידן ומגנזיום התרכזו בפירות הפנימיים , ריכוז האשלגן בפירות החיצוניים היה גבוה יותר. 

מאחר ולרמות המינרלים השפעה על שלמות הקליפה ואופי הפרי בטיפולים לאחר הקטיף, קיימת 

וטריינטים ומינרלים וחוב' מצאו קשר בין רמות נ  Khalidחשיבות לכמויות המינרלים השונות. גם 
לאיכות הקליפה בן 'קינו' שהינו אחר מהוריו של הזן 'אורי'. בחינה ראשונית של מספר עצים בחצרות 
בתים אשר אינם מדושנים ובחלקות  אורגניות העלה, כי במרבית המקרים הפרי בהן חלק יותר באופן 

 משמעותי מהפרי בחלקות המסחריות.
 2016-2018:  מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

 
 מהלך המחקר ושיטות עבודה

חלקות )מעין ברוך, שדה נחמיה, גונן, גדות, כנף,  10שהינה שנת המחקר הראשונית נבחרו  2016בשנת 
 רמות, אלונים, בית שערים, נחלאות, עמק חפר( בהן יעשו הפעולות הבאות:

 דיגום עלים לבחינת נוטריינטים אחת לחודש מיוני ועד לקטיף. .1

 פרי לבדיקת נוטריינטים )כאשר יהיה קליף(דיגום  .2

 מעקב צמוד עם החקלאים על כל הטיפולים הניתנים בחלקות. .3
בהמשך השנה ובשנים הבאות הכוונה הינה למצוא האם יש קשר בין רמות הנוטריינטים ו/או טיפולים 

 שונים עם תופעת הגסות
 

 תוצאות ביניים
 טרם

 מסקנות והמלצות להמשך המחקר
 עדיין אין

 


