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 תחום פרחים-6201תקציר תכניות עבודה לשנת 

 1תכנית מספר 
 אדמונית-עציץ פורח שם התכנית:
 מנשה כהן שם החוקר:

הידע הרב הקיים בגידול אדמונית לקטיף באזורינו והרצון לחדש ולהוסיף  מבוא ותאור הבעיה:
אותנו למחקר מוצרים חדשים לסל, לצד חלון שיווקי שהולך ונהיה מוגבל עם השנים, מוביל 

 שמטרתו לייצר פרוטוקול גידול למוצר חדש בשוק הבינלאומי.

איתור זנים מתאימים לגידול עציצים ופיתוח פרוטוקול גידול מלא החל מייצור  מטרת המחקר:
 חומר הריבוי, דרך גידול מיטבי, ושליטה על מועד הפריחה בעזרת טיפולי קור.

 
 

 2תכנית מספר 
 ת בין אזורים.שינוע אדמונישם התכנית: 
 מנשה כהןשם החוקר: 

 
ענף האדמוניות בישראל הוא ענף המתבסס על הקדמה במועדי הקטיף   מבוא ותאור הבעיה:

והשיווק ביחס לשאר השוק הבינ"ל. השיטה החקלאית המקדימה ביותר היא בעזרת גידול 
הייחודית של האדמונית בדליים ושינועם למקרר על מנת להקדים את צבירת הקור. הטופוגרפיה 

אזורים גבוהים ולידם אזורים נמוכים חמים יותר ועם אפשרות לניצול מים גיאותרמיים מייצרת 
 הזדמנות לשלב ביניהם בתהליך הגידול של אדמונית בשינוע.

שיטת השינוע על מרכיביה השונים, החל מדרישות הקור הידועות, דרך  ביסוסמטרת המחקר:
הגידול במהלך הקיץ על רקע טמפרטורות גבוהות הגורמות להפלות פרחים רבות וכלה ביכולות 

 גידול גבוהות של אדמונית בדליים במצע מנותק.

 

 

 3תכנית מספר 
 פיתוח מודל צינון לאדמונית הגדלה בקרקע.  שם התכנית:

 מנשה כהן. חוקר:שם ה

ענף האדמונית בישראל מתבסס רובו ככולו על הקדמה במועדי הקטיף  מבוא ותיאור הבעיה:
ביחס לאירופה. בשנים האחרונות ההקדמה הופכת להיות מוגבלת ומאוימת יותר ולכן אנו 
נדרשים לפיתוח טכניקות נוספות בגידול בקרקע המהווה את ערוץ הגידול המרכזי על מנת לאפשר 

 קדמה נוספת לשימור יתרונו היחסי של ענף זה.ה

הבנה איכותית וכמותית יותר של דרישות הקור של זני 'שרה ברנדט' ו'דושא דה  מטרת המחקר:
נמור' בגידול הקרקע ופיתוח טכניקות אגרוטכניות שונות לשיפור צבירת הקור בחודשי החורף אך 

  גם להורדת הטמפרטורות בקרקע במהלך הקיץ.
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 4תכנית מספר 
 טיפוח קווי שושן חדשים.שם התכנית: 

 מנשה כהן שם החוקר:

שושן הפסחא) לונגיפלורום( היה עד לפני שנים בודדות ענף מבוסס ויציב  מבוא ותיאור הבעיה:
בסל ייצוא הפרחים הישראלי, אולם בשל סיבות רבות נשחקה הרווחיות והענף הצטמצם מאד. זני 

ירופאיים שאינם מותאמים לאקלים הישראלי ולכן אין לנו בהם יתרון השושן רובם ככולם זנים א
גידולי. התבקש לכן לפתח קווי שושן "ישראליים" שיענו לדרישות השוק בהקשר למופע ) פעמונים 

 מוטים מעלה במקום מאוזנים או מטה( ולעיתוי הקטיף )אידיאלי בחודשי החורף הראשונים(.

ת מטיפוסים בעלי תכונות מתאימות של מופע, דרישות קור תכנית טיפוח המורכב מטרת המחקר:
נמוכות ועיתוי קטיף, כאשר מתוך כל תוצרי ההכלאות ייבחרו הפרטים הבולטים עד לקבלת זנים 

 שיעמדו בדרישות השוק והחקלאי.

 
 

 5תכנית מספר 
 הורטנזיה כגידול חדששם התכנית: 

 מנשה כהן שם החוקר:

ההורטנזיה בהולנד נחשב לענף משמעותי מאד בהיקפיו החל ממאי גידול  מבוא ותיאור הבעיה:
ועד אוקטובר ומחירי הפרחים מהגבוהים ביותר בשוק בהשוואה לכל מוצר אחר, אפילו 
האדמונית. מחזור הגידול עובר דרך תרדמה, צבירת מנות קור והתעוררות לקטיף. הדמיון למחזור 

מאפשרים את איקלומו כגידול חדש בסל פרחי  האדמונית והתנאים הקיימים באזורי ההר הגבוה
 הקטיף

בשלב ראשון התאמת זנים לגבהים הטופוגרפיים השונים. בשלב הבא הבנת  מטרת המחקר:
העיתוי של כל אחד משלבי מחזור החיים)התמיינות, דרישות קור(, כל זאת על מנת לאפשר שימוש 

בשינוע כדי לייצר נישה שיווקית בטכניקות ההקדמה הידועות לנו באדמונית, הן בקרקע והן 
 מקדימה גם עבור ההורטנזיה.

 
 
 

 6תכנית מספר 
 הלבורוס לקטיף כגידול חדש בהר הגבוה שם התכנית:
 מנשה כהן שם החוקר:

תנאי האקלים בהר הגבוה המשלבים חורף קר מאד עם אביב מוקדם וחם  מבוא ותיאור הבעיה:
ההלבורוס כפרח קטיף חדש לאזור זה. קיים יותר בהשוואה לאירופה, מאפשרים את איקלום 

רצון מתמיד להרחיב ולגוון את סל המוצרים של פרחי הקטיף על מנת שיהיה כמה שיותר מושך 
כענף חקלאי. גידול זה נקטף במרכז החודש ובעל יבולים גבוהים מאד, ונמצא בעלייה חדה בשוק 

 מבחינת הביקושים.

הגידול השונים , התאמת פרוטוקול גידול הולנדי אקלום זנים שונים לאזורי  מטרת המחקר:
לתנאי אזורנו, והבנה האם ביכולתנו לייצר יתרון יחסי גידולי או בעיתוי הקטיף על מנת להיות 

 תחרותיים בשוק הבינלאומי.
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 7תכנית מספר 
 פרח שעווה כגידול חדש בהר הגבוה.שם התכנית: 

 מנשה כהן, יחיאל שטיינמיץ. שם החוקר:

 2000בהיקפי שטחים של כ  2009ענף הפרוטאות ברמת הגולן היה בשיאו ב ותיאור הבעיה:מבוא 
האפשרות לגידול ו מאד עד כדי עשרות דונמים בודדים דונם אך מאז, בשל סיבות שונות, נשחק

עם פוטנציאל להיקפי גידול גדולים  כמעט מסדר היום. נדרשת  חלופה ירדה נתי מטע פורח רב ש
ללא מבנים ועם יתרון יחסי. פרח השעווה הישראלי שולט במסחר הבינלאומי  בשטחים פתוחים

מאוקטובר ועד אפריל, דורש קרקעות חומציות, ורגיש למחסורי ברזל. הגובה הטופוגרפי ואופי 
ליצירת נישה שיווקית  הקרקעות ברמת הגולן יכולים לאפשר גידול מיטבי ועיתוי קטיף מאוחר

 יציבה.

בין זנים מאוחרים בעלי עמידות לטמפרטורה נמוכה, ובין גובה טופוגרפי  שילוב מטרת המחקר:
המאפשר איחור במועד הקטיף כך שיתאפשר החל מאמצע אפריל ואילך. לצד בחירת הזנים 

 המתאימים והמיקום המתאים, תיעשה עבודה לגידול מיטבי באזורנו.

 8תכנית מספר 
 פרחים בגליל מערבי בשיתוף יק"א. שם התכנית:
 מנשה כהן שם החוקר:

ענף הפרחים בגליל מערבי מוגבל למספר מגדלי אדמונית בשינוע בהצלחה  מבוא ותיאור הבעיה:
מתון ויציב יחסית בעיקר בחודשי  -גדולה, אך לא מעבר לכך. אזור זה מאופיין באקלים ייחודי

תן לנו יסוד להניח הקיץ, וזה ביחד עם גובה טופוגרפי בינוני המאפשר צבירת מנות קור סבירות, נו
ניות בפרט והפרחים ככלל באזור זה, תוך שמירה על יתרון שניתן להרחיב את ענף האדמו

 ההקדמה.

בדיקה מקיפה של זני אדמונית חדשים בעלי דרישות קור בינוניות על מנת  מטרת המחקר:
להתאים לפרוטוקול גידול בקרקע ובשינוע לשם הקדמה במועדי הקטיף. הרחבת סל זני 

דמונית בשיטות השונות לשם הקדמה תבסס את הענף באזור, כאשר ייבדקו גם זני הורטנזיה הא
 ואחרים לאותו תהליך הקדמה.

 

 

 

 

 

 

 


