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 הדריםתחום  2016ריכוז תכניות עבודה 

 1מס' תכנית 
 פרויקט זנים וכנות לגליל העליון ולרמת הגולן שם התוכנית:
 שוקי קנוניץ חוקר אחראי:

 
 תמצית התוכנית:

במסגרת הניסויים בחלקות נאספים הנתונים הבאים:  שקילת היבול על פי הצירופים והחזרות השונות, 
ספירת פירות לעץ, משקל פרי ממוצע, התפלגות גודל על פי דגימה מכל חזרה,  בדיקות איכות )מיץ, 

תקופתיות, בדיקות איכות  –כ.מ.מ, חומצה, יחס הבשלה(, ספירת זרעים בזנים רלוונטיים,  קולקציה 
 מעקב רציף, סיכום וניתוח המידע והפצתו לאנשי המחקר ולחקלאים, תחזוקת החלקה.

 12) 2005בחוות החולה: חלקת מודל וזן כנה  3כיום פועלים במסגרת פרויקט זה ארבע חלקות, מהן 
פעת , חלקת הדס וידונם( 10) 2012דונם(, חלקת טבוריים מאוחרים  5) 2007דונם(, חלקת זנים וכנות 

 .דונם( 4) 2014, חלקת קליפים )מאמא, עמית וענת( דונם( 4) 2012
 
 

 2מס' תכנית 
 פרוייקט זנים וכנות לגליל מערבי  שם התוכנית:
 שלום שמואלי  חוקר אחראי:

 
 
 

 3תכנית מס' 
 והחורף הסתיו במהלך ובקליף אור באשכוליות הפרי איכות שם התוכנית: שמירת

 חוקר אחראי: ניצן רוטמן
 

 תמצית התוכנית:
 הנקטף הפרי לעומת( ואוקטובר ספטמבר חודשים) עונה בתחילת הנקטף הפרי באיכות משמעותי פער קיים

. לייצוא הנארז הפרי בשיעור אחוזים לעשרות הפער מגיע רבים במקרים כאשר(, ואילך פברואר) בסיומה
 .הרגיש בפרי לפגיעה וגורמות במהלכו הנושבות הרוחות מן ובעיקר החורף מפגעי נובע הדבר להערכתנו

 ברשת אוקטובר מחודש החל( שורות של ברמה) באקראי שיבחרו העצים את לכסות מוצע זה בניסוי
 כשבמקביל, האריזה באחוזי משמעותי לשיפור ולהביא והעצים הפרי על להגן במטרה, ארוגה קריסטלית

 .כוסו לא אשר מעצים פירות גם ייבחנו
 
 

 4תכנית מס' 
 1 אור בקליף הקליפה גסות בעיית התוכנית: הפחתתשם 

 /גל ספירחוקר אחראי:אבי צדקה
 

 תמצית התוכנית:
תופעת גסות הקליפה בקלף אור אופיינית לאזורים בהם הקליפה עבה. אלו אזורים פנימיים בעל לחות נמוכה 

 ן.יחסית והפרש הטמפרטורה בין יום ולילה הוא גבוה, כמו עמקי הצפון והגליל העליו
בגלל הקיף הנטיעות הרחב של זן זה, יש לפעול על מנת לשפר את איכות הפרי באזורים אלו, על מנת שתעמוד 
בתחרות. מטרת ניסוי זה לבחון בקליף אור את המרכיבים המורפולוגיים והאנטומיים שקושרו בזנים אחרים 

 לבעיית גסות הקליפה וכן לנסות טיפולים שונים להפחתת התופעה.
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 5תכנית מס' 

 שם התוכנית: מיזם חוסן מל סקו

 חוקר אחראי: ד"ר דדי עזרא

 

 תמצית התוכנית:

, סקו-המל שפטריית מסתבר הספרות ומתוך בעולם קולגות של והן שלנו הן במעבדה מניסיון

 היא המשמעות. הפונדקאי צמח את להדביק בכדי גבוהות אור לעוצמות זקוקה, המחלה גורמת

 יותר. הפטרייה ידי על העצים של ההדבקות את ימנע רשת תחת, בהצללה העצים וגידול שיתכן

 .שונה בצורה המחלה והתפתחות ההדבקות על יותר ישפיעו שונים בצבעים ורשתות יתכן מכך

 רק לא להיגרם העלולים פצעים, לצמח לחדור בכדי לפצעים זקוק המחלה שגורם העובדה, בנוסף

 מרוחות כתוצאה החורף בתקופת והענפים העלים פציעת בשל ובמיוחד אלה מגיזום כתוצאה

 את יצמצם ואפילו חזקות רוחות, ברד מפני הגנה ליצור יכול המטע של חלקי ואפילו כיסוי. וברד

 זאת עם(. וגשם רוח ידי על) במרחב הפצתה לשם לפטרייה הדרושות הגשם טיפות של האימפקט

 למציאת רבה חשיבות ישנה ולכן בחנטה להפרעה לגרום עלולה זמן לאורך מידי חזקה הצללה

 פרי וגודל כמות יתקבל בהם) בחנטה פגיעה ללא המטע לכיסוי המקסימלי הזמן אורך( התנאים

 .זמן לאורך המטע חיפוי תוך אופטימלי

 במחלת ההדבקה על השונות הרשתות השפעת בחינת. א: הן העבודה של הספציפיות המטרות

. ג. נגועים בצמחים המחלה התקדמות על הרשתות השפעת בדיקת. ב. ליים בפרדס סקו המל

 .העץ של המים ומשק צבע, כמות, גודל כגון בפרי הקשורים מדדים על הרשתות השפעת בדיקת
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 6תכנית מס' 

 פיתוח ממשק השקיית אור בגליל העליוןשם התוכנית:  

 עמוס נאורחוקר אחראי:  

 

. גבוהה מגידולו והרווחיות הארץ בכל גבוה אור הזן של הנטיעות היקף:  רקע ותיאור הבעיה

 האוויר מזג בתנאי משמעותית השונה החוף במישור נערכו זה בזן המעטים ההשקיה מחקרי

 בעיית קיימת הארץ בכל באור. ההשקיה מימשק על השלכות לכך להיות ויכולות המזרחי מהגליל

 אור להשקות שניתן מסתבר. הקליפה איכות של בעייה בנוסף קיימת הארץ ובמזרח סירוגיות

 הקטיף עד ארוך והבשלה גידול תהליך בשל וזאת ביבול לפגוע מבלי אופטימלית תת בהשקיה

 תגובה עקום לבנות בכוונתנו. בקיץ מים עקות העקבות להתאושש הפרי לגידול המאפשר

 עונת סוף ועד יוני מתחילת; יוני נשירת עד העונה תחילת: פנולוגיות תקופות בשתי אור להשקיית

 פוטנציאל של ספים ולהגדיר תקופה בכל ההשקיה מקדמי את להגדיר יאפשר המחקר. ההשקיה

 .בגזע מים

. על רקע  2015הניסוי הוקם בחלקת אור בפרדס דפנה בשנת : מהלך המחקר ושיטות עבודה

נבחנו ארבע רמות מים  מיגבלות תקציב נבחן בדפנה רק את השפעות עקת המים באמצע העונה.

 עד אמצע אוגוסט ובהמשך ניתנה השקיה אופטימלית לבחינת התאוששות בגידול הפרי.

 15-ימים הגיעו הלחצים ל 10פיצול הטיפולים החל במחצית יוני ותוך : תוצאות ביניים

אטממוספירות כך שהמעבר של הניסוי לדפנה יאפשר הגעה לעקות המים הדרושות. השנה עומס 

מוך מאד עקב עומס גבוה בשנה הקודמת. מעקב גודל הפרי מצביע על פגיעה בגידול הפרי היבול נ

עקב עקת מים בהשוואה לביקורת. עם חידוש השקיה מלאה חלה התאוששות בקצב גידול הפרי 

והיא הייתה גדולה יותר ככל שעקת המים הייתה גדולה. יחד עם זאת לא חלה התאוששות מלאה 

וככל שעקת המים בתחילת העונה הייתה גבוהה יותר כך נשמר פער גדול בכל טיפולי עקת המים 

 יותר בגודל הפרי בסתיו. תמונה דומה התקבלה גם בקטיף.

נראה שכל עקות המים לתקופה מוגבלת גרמו לנזק בלתי : מסקנות והמלצות להמשך המחקר

ת טיפול עקה הפיך, גם בעומס יבול נמוך. צריך לשקול שינוי משך עקת המים על מנת לזהו

 שיפחית/ימנע פגיעה בגודל הפרי.

 המחקר יימשך במתכונת הנוכחית ותיבחן אפשרות קיצור משך עקת המים. – 2016תכנית 
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 :7תכנית מס' 

 הפחתת מספר הזרעים בקליף 'אודם'שם התכנית: 

 גל ספירחוקר ראשי: 

 

ההשבחה של מכון וולקני. הזן הינו מכלוא של  הזן 'אודם' הינו תוצר תוכניתמבוא ותיאור הבעיה: 

הזנים אורה ושני  המבשיל בחודשים ינואר/פברואר ומצטיין בצבע חיצוני אדום עז. הפרי הינו 

מוצק בגודל בינוני וקליפתו דקה וחלקה. הפרי מצטיין גם בציפה מיצית עם איכות פנימית וטעם 

ר אין בקרבתו מפרים, אך עם זרעים רבים טובים. הזן המקורי הינו בעל פרי מועט זרעים כאש

בקרבת מפרה מתאים. בנטיעות מסחריות של ה'אודם' המוקרן מתקבלים בחלק מהחלקות זרעים 

מעבר לכמות המוגדרת בשוק האירופי כפרי חסר זרעים. בשנים האחרונות פותחו במו"פ צפון 

פגיעה בהפריה יכולה  טכניקות לדילול פרי בנשירים, המבוססות על פגיעה בתהליך ההפריה.

( 3) ;( מלחים של מתכות כבדות2) ;( שימוש בצורבי פרחים1) :להתבצע בשלוש שיטות שונות

   יברלין.'מעכבי ג

 

 

מאחר ובשנה הקודמת לא התקבלה תוצאה חיוביות, תבוצע בשנה זאת העלאה מטרת המחקר:  

כפי שבוצע בשנה שעברה, של כמיות וריכוזי החומרים המרוססים. בנוסף לריסוס שיא הפריחה 

תבוצע בשנה זאת ריסוס לאורך כל תקופת הפריחה )שלושה ריסוסים( באותם חומרים וריכוזים 

חזרות  5)דילואט, נחושת ומג'יק( כמו ריסוסי שיא הפריחה. הבחינה תערך בבלוקים באקראי עם 

פריות גודל פרי לכל טיפול. בקטיף יבחנו מספר הזרעים בפרי כמדד מרכזי ובנוף יבחנו מספר ה

 ממוצע ויבול בכל עץ נבדק.
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 :8תכנית מס' 
 חינת תגובת אשכוליות להשקיה בשלוש תקופות פנולוגיות: בשם התוכנית

 : עמוס נאורהחוקר האחראי
 

 רקע ותיאור הבעיה

במים, ימוש שבענף ההדרים נערכו הרבה מחקרי השקיה הן בעולם והן בארץ. הצורך ליעל את ה

 במיוחד באזורים נעדרי חלופה למים שפירים מעלה פערי ידע בשלושה תחומים:

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

 במים.

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

 מים.לכל הקצאת 

. בקרת ההשקיה המקובלת היא באמצעות חיישני קרקע ויש מקום לבחון מדדי עקת מים 3

 צמחיים.

 2010-2012: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

באשכולית אדומה בוגרת מהזן  זו השנה הרביעית הניסוי מבוצע: מהלך המחקר ושיטות עבודה

ל כשבכל אחד מהם נעשה פיצול טיפולי סטאר רובי בפרדס  דפנה. ישנם שלושה ניסויים במקבי

השקיה בתקופה אחרת. הניסוי מבוצע בחמש חזרות בבלוקים באקראי. מדדים שיבדקו: מעקב 

ניסוי אמצע העונה  2013-מ  יבול. בדיקות עלים תא לחץ, טנסיומטרים, גידול פרי, מעקבי הבשלה,

 חולק לשתי תת תקופות לבחינת הרגישות לעקה לאורך התקופה.

תוצאות ניסוי תחילת העונה וסוף העונה חוזרות על עצמן גם בקטיף הראשון : תוצאות ביניים

בניסוי אמצע העונה  . צריך לחכות לקטיף השני ולסכם את המחקר.2015שבוצע בנובמבר 

התקבלה תגובה חזקה בגידול פרי למנות המים ביוני עד אמצע יולי, יותר מהתקופה מאמצע יולי 

עד תחילת ספטמבר. התוצאות דומות לתוצאות בשנה הקודמת. גם במקרה זה יש לחכות 

י לתוצאות הקטיף השני ויהיו לנו תוצאות דומות משתי שנים שיאפשרו להסיק מסקנות גם בניסו

 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  170-נראה שניתן לחסוך כ

מ"מ על ידי עקת  200-לחסוך כ העונה  פוגעת בביצועים של האשכולית. במידה ואין ברירה ניתן

 120מים בינונית בתקופה השניה באמצע העונה, כמובן עם נזק כלשהוא. בסוף העונה ניתן לחסוך 

מ"מ במידה ולא 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.

 :9תכנית מס' 
 שם התכנית: שימוש בצמחי כיסוי בפרדס ובחינת השפעתם על תצרוכת המים ומדדי היבול

 חוקר ראשי: שלום שמואלי
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 אישור ביצועהמחכים לתכניות חדשות שהוגשו לענף ההדרים 
 

 :1תכנית מס' 
 צל ברשתות שימוש י"ע שמש ממכות הדס מנדרינה פירות על שם התכנית: הגנה

 ראשי: ניצן רוטמןחוקר 
 

 .התשעים שנות מתחילת החל בצפון ובעיקר מסחרית בצורה בארץ נשתל הדס הזן

. השמונים בשנות וציוותם חמו מיכה, שקד אברהם' דר י"ע פותח, אלנדייל הזן של זריע, מנדרינה הוא הדס הזן

 .האלפיים שנות מתחילת החל מסחרי לזן ידי על קודם הזן

 הפרי גודל יפה יבול מניבים העצים. אפריל מרץ בחודשים העונה בשלהי נקטפת, ביותר אפילה מנדרינה, הדס הזן

 .צמיחה חומרי של טיפול כל ללא גדול די

 לשווקו במטרה הזן שטחי להגדלת ביקוש עדיין יש. הרחבה פוטנציאל עם דונם 1,600 כ של בהיקף נטוע הזן

 .לדונם טון 4-5 שנתי הרב היבול.  ליצוא

 האוויר מזג לפגעי אותם החושפת עובדה, העץ של ביותר החיצוניים בחלקים נישאים הדס הזן מפירות רבים

. אלו מפגעים מכסימלית הגנה לבחון ברצוננו. שונות ברשתות כיסוי י"ע. בחורף וברד בקיץ שמש מכות בעיקר

 היה לא אבל, למחקר יפות תוצאות היו. יקרה קונסטרוקציה עם אחד מסוג רשת כיסוי ידנו על נוסה בעבר

 הקיץ בתקופת העצים על ישיר כיסוי י"ע הטיפול את להוזיל כעת ברצוננו. מחירו בגלל באמצעי מסחרי שימוש

 .שונות רשתות ובדיקת

 צבע את ותשפר זה בזן והאריזה היצוא אחוזי את משמעותית בצורה תעלה הפרי על בהגנה הזה המחקר הצלחת

  היצוא את יגדיל, הזן של הכלכלית וברווחיות בכדאיות דרך לפריצת יגרום זה מחקר.  לכתום מצהוב הקליפה

 הזן. של נטיעותיו את יגדיל ואף

 שיטות:

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

 טון לדונם. 5-4מטר. בחלקה יבולים של  6X3מרווח הנטיעה 

 עצים 30לטיפול, בכל חזרה  חזרות 5טיפולים:  3בניסויים 

 ליוני 1צל החל מ  15%א. הגנה ברשת קריסטלית  

 ליוני 1צל החל מ  30%ב. הגנה ברשת צל שחורה 

 ג. ביקורת ללא רשת 

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

 יספרו וישקלו כל פירות העצים

 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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 :2תכנית מס' 
 חיגור בעזרת קרה בטבורי היבול והעלאת שם התכנית: הגברת

 חוקר ראשי: ניצן רוטמן
 

חיגור הוכח כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בכלל בזן הדרים שונים. החיגור מתבצע בשיא הפריחה 

 .2007בתקופת האביב. הזן קרה קרה נשתל בארץ בצורה מסחרית ובעיקר בצפון החל משנת 

 י וושינגטון, מוצאו מוונצואלה.הזן קרה קרה הוא טבורי, מוטציה של הזן טבור

 הזן טבורי, בעל ציפה אדומה וקליפה כתומה, איכותי ביותר בטעמו בעיקר על כנות ציטרנג'.

 טון לדונם עם פירות בגודל גדול. 3-4פברואר. יבולו ברוב החלקות בינוני  –הזן נקטף בעיקר בחודשים דצמבר 

ה גדול. הביקוש לזן הולך ועולה עם השנים בשוק המקומי. דונם עם פוטנציאל הרחב 600הזן נטוע בהיקף של כ 

בשנים האחרונות יש ביקוש לזן זה ביצוא ויתחילו משלוחי ניסיון אף למזרח הרחוק שהוא שוק בהתפתחות עבור 

 ענף ההדרים בישראל.

 ות לעץ.טון לדונם ע"י הגדלת מספר הפיר 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 ואף תגדיל 

 את נטיעותיו בחלקי הארץ השונים

 : שיטות

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

 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%חיגור מזרועות העצים בשיא הפריחה +  80%ד. חיגור 

 ה. ביקורת ללא חיגור 

 

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

 יספרו וישקלו כל פירות העצים

 בכל חזרה יערך מדגם לגודל פרי 

 , חומצה ויחס הבשלהTSSיבוצעו בדיקות הבשלה: אחוז מיץ, 
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 :3תכנית מס' 
 צעירים אור עצי חיגור שם התכנית: כדאיות

 חוקר ראשי: ניצן רוטמן
 

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

 ועלול לגרום ליבול יחסי בעונות שלאחר מכן. 
 : שיטות

 המחקר יבוצע בחלקת אור בשנתה השלישית בפרדס גונן. 
 חזרות, בכל חזרה עץ אחד. 6טיפולים: בכל טיפול  2בניסוי  

 ר יבוצע באביב בשיא הפריחה.א. עצים שיחוגרו בשנתם השלישית, עצי ביקורת שלא יחוגרו. החיגו
 ב. בשנתם הרביעית יחוגרו כל העצים בניסוי 
 ג. בשנתם הרביעית יחוגרו כל העצים בניסוי

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

 יספרו וישקלו כל פירות העצים
 כל הפרי ימוין לגודל.

 הקטיף: גובה וקוטרו הנוף.יתועד ויימדד גודל העץ בזמן 
 

 :4תכנית מס' 
 פריחה בשיא יברלין'בג טיפול בעזרת הדס במנדרינה היבול והעלאת שם התכנית: הגברת

 חוקר ראשי: ניצן רוטמן
בשיא הפריחה הוכחה כאמצעי להגברת היבול, או קבלת יבול בזני מנדרינות שונות.  ריסוס בתמיסת ג'יברלין

הטיפול מתבצע בשיא הפריחה בתקופת האביב. הזן הדס נשתל בארץ בצורה מסחרית ובעיקר בצפון החל 
 מתחילת שנות התשעים.

וציוותם בשנות השמונים. הזן הדס הוא מנדרינה, זריע של הזן אלנדייל, פותח ע"י דר' אברהם שקד, מיכה חמו 
 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.

חבה גדול. יש עדיין ביקוש להגדלת שטחי הזן במטרה לשווקו דונם עם פוטנציאל הר 1,600הזן נטוע בהיקף של כ 
 טון לדונם. 4-5ליצוא.  היבול הרב שנתי 

טון לדונם ע"י הגדלת   5-6בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא הפריחה נבקש להעלות את היבול הרב שנתי בזן זה ל 
מ"מ ומעלה אינו מבוקש בשווקי  80ר מספר הפירות לעץ. במקביל נצפה לפרי בינוני ולא גדול, הפרי הגדול מקוט

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

 היצוא בזן זה ואף תגדיל את נטיעותיו
 : שיטות

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

 טון לדונם. 5-4מטר. בחלקה יבולים של  6X3מרווח הנטיעה 
 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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 :5תכנית מס' 
 הגדלת פרי בפומלו* שם התכנית:

 חוקר ראשי: גל ספיר
 

הינו אחד מזני היסוד של פרי ההדר. הפומלו מגודל בעיקר בסין   Citrus Grandisפומלו  מבוא ותיאור הבעיה: 

תיכוני מוגבלים. היקף נטיעות -ובדרום מזרח אסיה ולכן המחקרים על גידולו, במיוחד בתנאי מזג אויר ים

דונם. הגדלת פרי, כמעט בכל המינים והזנים הינה אחת מדרישות  5000הפומלו גדלו בשנים האחרונות עד כדי 

וצה ביותר מאחר ופירות גדולים פודים מחיר גבוה יותר לכל ק"ג. עבר נעשו מספר ניסיונות להגדלת השוק הנפ

הדירות. בפומלו, שלוש גלי פריחה. הראשון בו -הפרי בפומלו ע"י חומרי צמיחה אשר הראו תוצאות מוגבלות ולא

רבית פרות העץ וגל פריחה שלישי מרבית הפרחים אינו חונט או שחנטיו נוטים לפול, גל פריחה שני בו חונטים מ

שלרוב הפירות בו הינם קטנים ולא מסחריים. במחקר זה ננסה להתמודד עם הגדלת הפרי ע"י בחינה חוזרת של 

 .נשירת החנטים מגל הפריחה הראשון ומניעתחומרי צמיחה 

אגרוטכניות אחרות בחינת חומרי צמיחה ופעולות (1) חקר יתרכז בשני כיוונים עיקריים:מה :מטרת המחקר

)חיגור, ריסוס ג'יברלין( אשר נמצאו יעילים במיני הדר אחרים ובמיוחד אלו אשר הראו תוצאות ראשוניות 

ביצוע פעולות אגרוטכניות למניעת נשירת הפירות מגל הפריחה הראשון ובחינת הקשר בין ( 2) חיוביות בפומלו.

 מועד הפריחה וגודל הפרי.

 
 

 :6תכנית מס' 
 בחינת הקשר בין רמות הנוטריינטים לבין גסות הקליפה בזן 'אורי'* התכנית:שם 

 חוקר ראשי: גל ספיר
 

 טעם בעל הוא. בישראל שפותחו המוצלחים ההדרים מזני לאחד כיום נחשב 'אורי' קליףמבוא ותיאור הבעיה: 

הנטיעות  היקף בעל הזן כך שהוא לידי הביאה יחסית הגבוהה רווחיותו מתקלף בקלות ודל זרעים.  ,משובח

עליה  ומופיע, חלקה אינה אור הזן הצפוניים קליפת הגידול באזורי, האחרונות בשנים והגידול הגבוה ביותר

הפרי  של החיצונית האיכות את מוריד זה פיזיולוגי פגם. גסה קליפה קרוי כזו קליפה. שונות ברמות חיספוס

מהסתכלות רבת שנים על תופעת גסות   ומטה(. 2)קלאס  ( לאיכויות ירודות יותר1מאיכות פרמיום )קלאס 

הקליפה רואים כי פירות חיצוניים גסים יותר מפירות הנמצאים התחתית ובמרכז העץ, במקומות המוצלים 

יותר. בחינה ראשונית של מספר עצים בחצרות בתים אשר אינם מדושנים ובחלקות  אורגניות העלה, כי במרבית 

 יותר באופן משמעותי מהפרי בחלקות המסחריות.המקרים הפרי בהן חלק 

: בשנה הראשונה יבוצע המחקר במתכונת סקר כולל לבחינת כלל הפעילות בחלקות מודל ואיסוף המחקר  מטרת

נתונים מחלקות קבות אחרות במטרה לנסות  ולקשור בין ריכוזים שונים  של מינרלים ונוטריינטים לבין תופעת 

בנוסף יערכו בחינות של רמות הנוטריינטים בפריות שונים לאורך העונה במטרה לפתח  גסות הקליפה בזן 'אורי'.

 הקליפה עפ"י הממצאים. גסות להפחתת מעשיים טיפולים

 


