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  תחו� נשירי� – 2016ריכוז תכניות עבודה 

 גלעיניי�

 1תכנית מס' 

  16�2�25מעודכ�   �355 וכנות בגלעיניי�. בחינת זניש� התכנית: 
 �  חוקר אחראי: שמעו� אנטמ

  

   :ותיאור הבעיהרקע 

 �10ובגלעיני� בפרט. הבלאי המקובל של ז� הוא כ ,זני� הינ� מנוע צמיחה בכל מיני הפירות בכלל

לאחר מכ� הז� הופ� להיות מיוש�. קצב ההתחדשות בזני הגלעיניי� בעול� הוא מהיר  ,שני�

 בזני� ,וימהאביב המוקד� ועד שלהי הסתמאוד. בנקטרינה ואפרסק נדרשת פריסת עונה 

. נדרשת הגדרה מדויקת לגבי מדת התאמתו של הז� לאזור בעלי ציפה לבנה וצהובה איכותיי�

  .מבחינת דרישות מנת הצינו� ואיכות הפרי המתקבלתהאקלימי, 

  והתאמת� האזורית. ,זני� חדשי� ואיכותיי� לאור� כל עונת השיווקבחינת  :היעד

  : נמש� קבועמועד סיו�      1999: מועד התחלה

  :המחקר ושיטות העבודהמהל# 

אזורי גידול שוני�, הנבדלי� בעיקר בכמות שעות  4חוות אזוריות המשקפות  �4זני� נבחני� ב

בחוות החולה  ,בחוות מתתיהו :אתרי מחקר 3הקור הנצברות בה�. בשנתיי� האחרונות נוספו 

לפי בקשת  ,באתרי� אלו נבחני� זני פטנט ממקומות שוני� בעול�. חלקות אלו .ובחוות פיכמ�

בחוות  .�ימגודרות וסגורות לקהל הרחב. בחוות מתתיהו נבחני� כל הגלעיני מחו"ל, המטפחי�

  � מלבד שזי$. יובחוות פיכמ� נבחני� כל הגלעיני ,� מלבד גודגד�יהחולה נבחני� כל הגלעיני

  עצי� מכל ז� חדש. 6�10בכל חווה נשתלו 

  תוצאות ביניי� 

נעשתה הערכה לגבי  פנולוגיה ונער� מעקב אחר היבולי� ואיכות�.בכל החלקות נערכו מעקבי 

  מידת התאמת� האזורית של הזני� השוני�.

  דו"ח על הזני� מתפרס� בסו$ כל שנה.

   .זני� מתאימי� יצאו למשקי� לחלקות מבח� וחלקות מסחריות

ארבעה  בחלקות זני הפטנט אנחנו רואי� טיפוסי� מענייני� מאד של משמש ואפרסק/נקטרינה.

זני� של אפר/נקט' כבר נרכשו על ידי שתי משתלות, וחלקות מסחריות ישתלו בעונה זו ברחבי 

 האר). 

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

  וכדי להגיע לתוצאות  ,הינה גור� מרכזי ברווחיות המטעהגידול התאמה נכונה של ז� לאזור 

   יש להמשי� בבחינת ובהבאת זני� חדשי�.

  זני נקטרינה בעלי התאמה ודאית לגידול בהר.  3בי� זני הפטנט הנבחני� בלטו 

  התאמה לגידול באזור חוות החולה צריכה המש# בחינה. 

  ) בכל מיני16מתאימי� (לאחר ניתוח תוצאות קטי$ �המש� ניפוי הזני� הלא: 2016תכנית 

  . הגלעיניי�, והשארת המתאימי� להמש� בחינה                    

  במקביל, נמשכת הבאת זני� חדשי� נוספי� ממטפחי� בחו"ל שאית� מתהדקי�                   

  הקשרי� בשני� האחרונות.                   
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  2תכנית מס' 

  )מרוכז בתפוח �נשירי� פרי עצי של ואקלו� אינטרודוקציה(

  
  3תכנית מס' 

 .�  16�2�25מעודכ�      2852ש� התכנית: בחינת כנות גיזלה בדובדב
 �  חוקר אחראי:  שמעו� אנטמ

  

   :רקע ותיאור הבעיה

לע) הדובדב� אופי צימוח חזק מאד. הכנות הקימות היו� בענ$ הינ� כנות המעניקות עוצמת גידול 

. בעול� קיי� מבחר כנות מרסנות של הרוכב את בעיית הצימוח הנמר) המחריפות ,חזקה מאד

  כניסה לפוריות ואפשרויות טיפול וקטי$ נוחות יותר.המאפשרות לקבל ע) קט�, הקדמת 

  ."רירני"ו "לפינס"ועליה� הורכבו הזני�  ,לאר) הובאו מספר כנות גיזלה שמקור� מגרמניה

  .20/195,  209/1הכנות הנבדקות ה� 

(נקודת ההרכבה מתחת חלק מהשתילי� נטעו עמוק  ,כדי לבחו� הא� יש השפעה להשרשת הרוכב

  .על הקרקעק� רגיל ע� מקו� ההרכבה מוחללפני הקרקע) 

מטר  4.5ע� שני הזני� והכנות המוזכרות לעיל, מרווחי הנטיעה ה�  2006החלקה ניטעה בשנת 

  מטר בי� העצי�. החלקה מעוצבת בציר והתפתחותה מצוינת.  1 ,בי� השורות

 .2006�2020 :מועד התחלה וסיו�

  :מהל# המחקר ושיטות העבודה

 .20/195, 209/1הנבחני� על הכנות  ,רנייר ולפינס ,שני זני� 2006ניטעו בחור$  בחוות פיכמ�

מטר בי� העצי�. החלקה מעוצבת בציר והתפתחותה  1מטר בי� השורות  4.5מרווחי הנטיעה ה� 

 Minnieוהז� Royal Dawnהז�  :ניטעו שני זני� נוספי� על כנות הגיזלה 2009מצוינת. בשנת 

Royal. בציר.ג� ה� מעוצבי �  

הושלמה החלקה בז�  �2012וב ,בינג וסטלה קומפקט הארט,�סויט – זני� 3ניטעו עוד  �2011ב

מטר בי�  �1מטר ל 0.5בי�  ,שתילי� 10הנטיעה בשורות הנטיעה משתני� כל  ימרווח .בורלה

  .השתילי�

  :תוצאות ביניי�

הבורלה על הגיזלה נקט$ בבורלה בשנה ראשונה לקטי$ התקבל יבול גבוה מאד. יש לציי� כי 

  באיחור לעומת החלקות המסחריות מסביב. 

אנו נוקטי� השנה אמצעי� שוני� כדי לחזק עצי�  .יש לציי� החלשות לא ברורה של חלק מהעצי�

  .שיקו� מערכת ההשקיה) ,אלו (הגמעה בקנו�, גיזו� חזק יותר

  :מסקנות והמלצות להמש#

כנות מרסנות יאפשרו גידול נוח מזה הקיי� היו� ואפשרות להקטי� הוצאות יצור בקטי$. אנחנו 

שחלק מהשתילי� מתנווני� על כנות אלו. יש לבדוק הא� הדבר נובע מנגיעות נוכחי� לדעת 

  בווירוס, עובדה שתחייב שתילי� וממשק אחר.

  בזני� השוני� בחלקה. א. יימש� המעקב והניתוח של יבולי� ואיכויות: 2016תכנית 

  ב. יינת� דגש על אחזקה מוקפדת של החלקה.                   

    ג.  ייבחנו הסיבות להיחלשות עצי� בחלקה.                    
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 4תכנית מס' 

                       3013. בחינת כנות חדשות למשמש בתנאי שנטוע ובתנאי� רגילי�ש� התכנית: 
 �   16�2�25מעודכ

 �  חוקר אחראי:  שמעו� אנטמ
  

   :רקע ותיאור הבעיה

בעיה זו חריפה במיוחד בנטיעת משמש  .י� לאחר גלעיני� ידועה באר) ובעול�יבעיות שנטוע גלעינ

 �15לפני כ. בניסיו� לפתור בעיה זו הוקמה )כשהמטע שנעקר היה על כנת משמש(לאחר משמש 

על מספר כנות. החלקה ניטעה  על מטע משמש בחוות אבני אית� חלקת משמש מהז� רעננה שני� 

  שנעקר. 10ב� 

ומאז הפכה כנה  ,בתנאי שנטוע 27�29 �תוצאות בחינה של מספר כנות הראו יתרו� מובהק לכנת ה

  .בישראל זו לכנה המרכזית בשנטוע משמש

ההצלחה ליצר באופ� �בעיקר בשל אי ,נתקל בבעיות שתלנות 27�29יצור שתילי משמש על כנת 

  שתילי�.  סדיר

השתילי� המתקבלי� על כנות  .באירופה משמשות מספר כנות אפרסק ככנות מובילות למשמש

וללא כל בעיה שתלנית. לאחרונה יובאו זריעי כנות אלו לישראל והוחל ביצור מסחרי  ,אלו אחידי�

  ללא כל ידע כיצד ה� מתנהגות בתנאי ישראל. ,של שתילי משמש על הכנות הללו

  מטרת המחקר:

   .בחו� את ביצועי הכנות החדשות בתנאי שנטוע וללא שנטוע מול הכנות המקובלות היו�ל

  .2014�2024 :מועד התחלה וסיו�

  :העבודה ושיטות המחקר מהל#

מונטקלר          הכנות הנבחנות ה�: רובירה, .ניטעה חלקה בחוות החולה בתנאי שנטוע 2014בקי) 

אפרסק המשמשות ככנות למשמש באירופה. בנוס$ נבחנת   שלוש כנות אלו ה� זריעי GF305-�ו

. כיוו� שלא היו לנו 27�29') ועליו משמש, וכנת 'כאשר עליה מורכב אפרסק (כסנדווי) ,כנת הנס�

 .שיושל� לאחר השמיטה ,בחלק מהכנות החלקה ניטעה בחסר ,מספיק שתילי�

  .בגלל מחסור בשתילי� יבוצע רק לאחר השמיטה –בחינת כנות ללא תנאי שנטוע 

שלוש כנות של זריע  �   �GF305מונטקלר ו בתנאי� ללא שנטוע תבחנה ההכנות הבאות: רובירה,

כנת  � כביקורת תיבח� הכנה המקובלת באר)  ,בנוס$ .אפרסק המשמשות ככנות למשמש באירופה

עצי�. המחקר יעשה בחוות  60כ סה" ,עצי� בחזרה 3חזרות בנות  �5המשמש. כל כנה תיבח� ב

 בחלקה ללא עבר שנטוע. ,החולה

  :תוצאות ביניי�

מתפתחת כראוי. יש לקשור ולעצב את השתילי� ולטעת עצי� במקו� וחלקת השנטוע ניטעה 
  .אלו שמתו

   באביב יינטעו שתילי השלמה בחלק שללא שנטוע. : 2016תכנית 
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 5תכנית מס' 

  16�2�25מעודכ�      2938עיצוב שזי)  : התכנית ש�
  אמנו� ארז האחראי: החוקר

  

   הבעיה ותיאור רקע

הע) מה� מרוכזי� באזור הצפו�.  90% ,דונ� �18,000מקי$ כיו� כבאר) גידול השזי$ היפני 

בעלת  ,הנטיעות החדשות מתבססות על כנה אחת שונות. מרבית ת הגביעובדר� כלל בשיט עוצבמ

וג� עקב  ת דרישת הקור של פקעי השזי$א ריגבמעצמת צמיחה היוצרת ע) חזק. חוזק הצמיחה 

�רווחיות נמוכה. ו) לדונ�וחצי טונה כנמו� (במטעי השזי$ בישראל הממוצע שנתי ההיבול  כ

צורות עיצוב שונות עשויות ודובדב� שבאפרסק העלאת היבולי� היא קריטית לקיו� הענ$. למדנו 

  היבולי�.  ולשפרלשנות את היחס בי� צמיחה ופוריות 

 .2011�2020 :סיו� ומועד התכנית התחלת מועד

   :עבודה ושיטות המחקר מהל#

המהווי�  –בלק דיאמונד ובלק ג'�   Z זני�. הזני�: רויאל 3 � כנות ו 2 � צורות עיצוב 6נבדקות 

�הנטיעה לכל ז�. הזני� בצמוד לכל עיצוב 3בישראל. נטיעה של  מרכזיי� בשזי$ יפניהזני� האת 

 � . Citationומחצית על  GF677מחצית השורה על כנת   .שורות 2 �במ',  60עיצוב היא באור

  .'מ 5מרחק בי� השורות  

  צורות העיצוב הנבחנות:

  .Citation �ב 'מ 2.5ו   �GF677ב 'מ 3 � מרחקי נטיעה בשורה .גביע כבקורת ראשונה .1

 .Citation �ב 'מ 1.5ו    �GF677ב 'מ 2 �מרחקי נטיעה בשורה   .ציר כבקורת שניה .2

 .  �Citationב 'מ 2.5ו    �GF677ב 'מ 3מרחקי נטיעה בשורה    .צירי� 4גביע  .3

4. V ב 'מ 1.5מרחקי נטיעה בשורה  .רגיל בצפיפות גבוהה �GF677    ב 'מ 1.0 � ו� Citation. 

5. Y ב  'מ 2מרחקי נטיעה בשורה    .ענפי�רגיל דו�GF677    ב  'מ 1.5וCitation. 

6. Y ב 'מ 2מרחקי נטיעה בשורה   .ארבע ענפי�GF677   ב  'מ 1.5 � וCitation. 

  
   ביניי� תוצאות

הבדלי� בולטי� בי� ב ,. בכל העיצובי� הגיעו העצי� למלוא גודל�שנייבול תקבל ה 2015בשנת 

הזני� בעצמת הצמיחה ובפוריות. הז� רויאל זי חזק ביותר בצמיחה וגטטיבית במיוחד על כנת 

GF677, יוצר ע) רחב וצמיחה מתונה והסתעפות בהז� בלק דיאמונד  .וכתוצאה לא הניב פרי רב

ניב פרי רב בשנה זו. הו ,מדורבנתובעל צמיחה חזקה  �. הז� בלק ג'טובניב בשנה זו יבול הו ,נו$

מתונה   �citationכנת ה  �צמיחת העצי� על הכנות השונות בבכל הזני� והעיצובי� נראה הבדל 

רויאל זי  �טופלו כל עצי הז. במהל� הקי) �677 , ע� יבול גבוה יותר מבכיר וגדול יותר מהיותר

    .הע)במרו� ענפי� זקופי�  וסולק ז.רעל מנת לרס� הצימוח המופ ,קרקעבבקולטר 

  יש לנסות ולהגיע לפוריות נאותה בז� רויאל זי.  :מסקנות והמלצות להמש#

  יימש� מעקב וניתוח נתוני היבולי� ואיכות�. השנה תהיה שנת היבול השנייה. :2016תכנית 
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    6תכנית מס' 
 )מרוכז בתפוח –דובדב� לאלזוד$ להתעוררות חלופות מציאת(

  7תכנית מס' 
 דובדב�: דילול ש� התכנית

  : רפי שטר�ש� החוקר
  

  מבוא ומטרת הניסוי

על הז� הפורה 'סטלה' הצביעו על נקודת הכשל  �2015ב 0.4%תוצאות הניסויי� ע� מג'יק 

המרכזית בטיפולי הדילול. נמצא, שהחס� העיקרי להצלחת הטיפול ע� מפוח מסחרי הוא נפח 

ליטר תרסיס  �80הריסוס עלה (מהתרסיס לדונ�. הראינו את התגובה לנפח, כלומר ככל שנפח 

ל'/ד'   350יעילות טיפול הדילול גברה. ע� זאת, מאחר ונפח גבוה מאוד של  � ל'/ד')  350לדונ� ועד 

להעלות נפחי�, כלומר לטפל ג� ע�  �2016ל'/ע)) הושג רק ע"י "שטיפה" ע� רובי�, ננסה ב 5(= 

$ נבח� ג� את המפוח המסחרי ל'/ד'. בנוס 400מרסס 'רנדל' שיכול להגיע לנפחי� של עד 

). בניסוי המוצע 0.8%ל'/ד', א� ע� הכפלת ריכוז המג'יק ( 200הסטנדרטי 'ספידט' בנפח הגבוה של 

נבח� תכשירי� נוספי� כמו מעכב הג'יברלי� 'אפעל', שמ� דינו ודילואט, שהצביעו בעבר על 

� שוב בעזרת רובי�, א� השפעות חיוביות של דילול כאשר ניתנו בעזרת מרסס רובי�. נבח� אות

  ל'/ע)). כל הטיפולי� יינתנו בשיא הפריחה. 5ל'/ד' ( 350בנפחי� גבוהי� מאוד של 

  חומרי� ושיטות

'סטלה' או 'לפינס'. התכשירי�  –הניסויי� ייערכו במטעי מרו� גול� על אחד הזני� הפוריי� 

, 0.4%, אפעל 4%ה�: שמ�  ל'/ע)) 5ל'/ד' ( 350שייבדקו בעזרת מרסס רובי� בנפח גבוה מאוד של 

ל'/ד'  400. בנוס$ ייבדק המג'יק בשני אופני�: א). בעזרת 'רנדל' בנפח של 0.4%, מג'יק 5%דילואט 

ל'/ד' א� בריכוז כפול  200. ב). בעזרת מפוח 'ספידט' בנפח של 0.4%ובריכוז האופטימלי שנמצא 

  .0.8%של 

  הטיפולי� שינתנו

 (עד נגירה) ל'/ע) 5בעזרת מרסס רובי�  4%שמ�  .1

 ל'/ע) (עד נגירה) 5בעזרת מרסס רובי�  0.4%אפעל  .2

 ל'/ע) (עד נגירה) 5בעזרת מרסס רובי�  0.5%דילואט  .3

 "ביקורת מסחרית" –ל'/ע) (עד נגירה)  5בעזרת מרסס רובי�  0.5%מג'יק  .4

 ל'/ד' 400בעזרת מרסס רנדל  0.5%מג'יק  .5

 ל'/ד' 200בעזרת מפוח ספידט  1.0%מג'יק  .6

 ל'/ד' 200בעזרת מפוח ספידט  0.6%אפעל  .7

 ניעור מכאני של פרחי� .8

 ביקורת ללא כל דילול .9

  מבנה הניסויי�

  עצי� לחזרה (ניסויי מפוח ורנדל). 10חזרות, ע) אחד לחזרה (ניסוי רובי�), או  4בלוקי� באקראי, 

  המדדי� שייבדקו

 .2015יבול וגודל פרי לע), פריחה חוזרת מעצי ניסוי 
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 א' 8תכנית מס' 

  אפרסק ונקטרינהכימי : דילול התכניתש� 
  : רפי שטר� ש� החוקר

  

  מבוא ומטרת הניסוי

היא, שכדי להצליח בריסוס מסחרי ע� מפוח יש להעלות  2015שעלתה מניסויי  המסקנה העיקרית

  את נפחי התרסיס לדונ� באופ� משמעותי. ע� זאת, נמצאו הבדלי� בי� הזני� השוני�. 

 �120ופנטזיה הגענו לתוצאות דילול טובות מאוד ע� נפח נמו� יחסית, של כ 5�15למשל, בזני� 

סנו, סאמר סנו, ארקטיק סנו, לייט � ליטר תרסיס לדונ�. לעומת זאת, בזני� אחרי� כמו סקרלט

ליטר/ד' (בעזרת "שטיפת"  �350 הצלחנו לדלל רק ע� נפחי ריסוס גבוהי� מאוד, של כ �338פייר ו

ליטר/ע)). [לא הצלחנו לקבל תוצאות טובות יותר במרסס אוהד  5ע"י מרסס רובי� בנפח של הע) 

  לעומת ספידט, לכ� נמשי� רק בספידט].

המש� בחינת נפחי ריסוס מתאימי� לזני� המרכזיי� של האפרסק והנקטרינה,  – מטרת הניסוי

  ו/או השארת הנפחי� א� העלאת הריכוזי� באופ� ניכר בזני� "קשי הדילול".

  חומרי� ושיטות

הניסויי� ייערכו בחוות המטעי� שבעמק החולה על זני� מוקדמי� של אפרסק (סאמר סנו) 

), ובחוות מתתיהו שבהרי הגליל העליו� על זני� מאוחרי� 5�15(), במטע כפר בלו� 5�15ונקטרינה (

). התכשירי� 338של אפרסק (סקארלט סנו) ונקטרינה (פנטזיה, ארקטיק סנו, לייט פייר, 

העיקריי�, שייבדקו כול� בשיא הפריחה, ה� אות� התכשירי� והריכוזי� שהצביעו על תוצאות 

. בנוס$ לתכשירי� 4%, שמ� דינו 0.5%, דילואט 0.3%, אפעל 0.5%: מג'יק �2015 דילול טובות ב

אפ"), שבמקורו פותח לצור� התעוררות כתחלי$ לאלזוד$, ומכיל �הנ"ל ייבח� תכשיר חדש ("פיק

, כאשר נית� בדומה �RZו BDנת� תוצאת דילול טובה בשזיפי�  �2015 . בTDZבנוס$ לשמ� ג� 

   לאלזוד$ על פקעי� תפוחי� מספר ימי� לפני ההתעוררות.

המש� ניסיונות במטרה להגדיל את יעילות העבודה, כלומר לצמצ� את  – דילול מכאני של פרחי�

  זמ� הדילול המכאני.

  מבנה הניסויי�

עצי� לחזרה  10חזרות ע�  4חזרות, ע) אחד לחזרה בריסוסי רובי�, או  4בלוקי� באקראי, 

  בריסוסי מפוח.

  המדדי� שייבדקו

  גדלי� של הפרי. זמ� דילול ידני, יבול והתפלגות

  נתנויהטיפולי� שי

I (#דורשי� נפח תרסיס נמו) "זני� "קלי דילול .–   

   – 15�5נקטרינה 

  ל'/ד'. 150כל הטיפולי�, פרט לביקורת המסחרית (רובי�), יינתנו בעזרת מפוח ספידט בנפח של 

  נבחר כנראה רק אתר אחד (העדפה לחוות מטעי�). 5�15בז� 
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  חוות מטעי�א. 

 בש.פ. 0.3%אפעל  .1

 בש.פ. 0.5%מג'יק  .2

 בש.פ. [לבדיקת העלאה גדולה של הריכוז לקבלת דילול יתר מכוו�] 1.0%מג'יק  .3

 בש.פ. 0.5%דילואט  .4

 בש.פ. 4%שמ� דינו  .5

 שבוע לפני פריחה 2%אפ � שמ� פיק .6

 שבוע לפני פריחה 4%אפ � שמ� פיק .7

 ליטר/ע) = ביקורת מסחרית 5 –ע� רובי�  0.5%מג'יק  .8

 ללא דילול כללביקורת  .9

 ניעור מכאני של פרחי� .10
  

  ב. כפר בלו�

 בש.פ. 0.3%אפעל  .1

 בש.פ. 0.5%מג'יק  .2

 בש.פ. 0.5%דילואט  .3

 בש.פ. 4%שמ� דינו  .4

 שבוע לפני פריחה 4%אפ � שמ� פיק .5

 ליטר/ע) = ביקורת מסחרית 5 –ע� רובי�  0.5%מג'יק  .6

 ביקורת ללא דילול כלל .7

 ניעור מכאני של פרחי� .8
  

   –פנטזיה נקטרינה 

  נבדק לראשונה ע"י מרסס גב מפוח). �2015 מעבר לריסוס מפוח ספידט (ב –המטרה 

  ל'/ד'. 150כל הטיפולי� יינתנו בעזרת מפח ספידט בנפח של 

 בש.פ. 0.1%מג'יק  .1

 בש.פ. 0.2%מג'יק  .2

 בש.פ. 0.3%מג'יק  .3

 בש.פ. 0.4%מג'יק  .4

 בש.פ. 0.1%אפעל  .5

 ל'/ע)) בש.פ. 5( רובי�ע�  0.2%מג'יק  .6

 דילול כללביקורת ללא  .7

  ניעור מכאני של פרחי� ? .8
  

II" גבוהדילול" (דורשי� נפח תרסיס  קשי. זני� (–   

  הגדלת ריכוז התכשירי� –מטרה 

  –טעי� מסנו בחוות �סאמר

 ל'/ד' 300בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  0.3%אפעל  .1

 ל'/ד' 150בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  0.6%אפעל  .2

 ל'/ד' 300בנפח  ע� מפוח ספידט בש.פ. 0.5%מג'יק  .3

 ל'/ד' 150ע� מפוח ספידט בנפח  בש.פ. 1.0%מג'יק  .4

 ליטר/ע) = ביקורת מסחרית 5 –ע� רובי�  0.5%מג'יק  .5

 ביקורת ללא דילול כלל .6

 ניעור מכאני של פרחי� .7
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  –ארקטיק סנו ולייט פייר בחוות מתתיהו 

 ליטר/ד' 300בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  0.3%אפעל  .1

 ליטר/ד' 150. ע� מפוח ספידט בנפח בש.פ 0.6%אפעל  .2

 ליטר/ד' 300בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  0.5%מגי'ק  .3

 ליטר/ד' 150בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  1.0%מגי'ק  .4

 ליטר/ד' 300בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  0.5%דילואט  .5

 ליטר/ד' 150בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  1.0%דילואט  .6

 ליטר/ד' 300ספידט בנפח בש.פ. ע� מפוח  4%שמ� דינו  .7

 ליטר/ד' 150בש.פ. ע� מפוח ספידט בנפח  8%שמ� דינו  .8

 ל'/ד') = ביקורת מסחרית 350ל'/ע) (=  5בש.פ. ע� "רובי�" לפי  0.5%מג'יק  .9

 ניעור מכאני של פרחי� .10

 ביקורת  ללא דילול כימי או מכאני .11

  
  ב' 8תכנית מס' 

  ש� התכנית: דילול מכני בגלעיני�
  16�2�25מעודכ� מעו� אנטמ�     ש  חוקר אחראי:

  

ימי עבודה בדילול במטרה  10עד  �5 במטע האפרסק/ נקטרינה מושקעי� מדי שנה כ : רקע ותיאור הבעיה

צורכת  ,לדונ� לשנה6  �3,000 ל 1,500בי�  –מלבד היותה יקרה מאד  ,להגיע לפרי איכותי וגדול. השקעה זו

הרבה ימי עבודה בתקופה קצרה, כאשר זמינות ימי העבודה נמצאת במחסור מתמיד. הוצאה כבדה זו 

  באזורי� מסוימי� (בעיקר בדרו� האר)). ומעמידה בספק את כלכליות הגידול ,פוגעת קשה ברווחיות הענ$

ועובד  ,ע� מכשור שרתו� לטרקטור. המכשיר נמצא בעול� ,הפתרו� המוצע הינו דילול מכני

המחקי� את המכשיר  ,�י� ידנייאיטליה בהצלחה די רבה. לאר) הובאו מדללי� מכניובצרפת 

שיכול לשאת את המכשיר  ,אבל צורכי� כח אד� מיומ� ,הגדול. מכשירי� אלו עובדי� בהצלחה

  �.ירתו� לטרקטור גדולי�  לאי� שיעור ממכשירי� ידניהכל שעות העבודה. ההספקי� של מכשיר 

ש להתאי� את העצי� הקיימי� לעבודת המכשיר. הסבה שכזו של העצי� הינה יחסית במחקר י

פשוטה. באר) העיצוב העיקרי הינו גביע. בהסבה אפשר להשאיר רק את ענפי השלד שבהיק$ 

 חדשי� יש לטעת כ� לסלק את הזרועות שלא "יראו" את המדלל.  מטעי�ו ,החיצוני של הע)

  כפי שהנטיעה נעשית בחו"ל. ,שיתאימו לדילול מכני

  .הפחתת עלויות הדילול בצורה ניכרת היעד:

  .2024: מועד סיו�      .2016: מועד התחלה

  מהל# המחקר ושיטות העבודה

הובא לאר) דג� של מדללת מכנית. יש ללמוד את אופ�  ההפעלה המתאי� לתנאי האר) וכמו כ� 

  המירבית.להסב עיצוב המטע כ� שהמדללת תוכל לעבוד ביעילות 

נטע השנה בחוות ימטע שכזה י עודיי� בעיצוב המתאי� לדילול מכני. יבנוס$ יש לטעת מטעי� י

  מתתיהו.

  .טר� – תוצאות
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 9תכנית מס' 

  גולד'�האבקה והפרייה בשזי) היפני 'ס� ש� התוכנית:
  גל ספירהחוקר האחראי: 

  

  רקע ותיאור הבעיה

ההתא� העצמי הגמטופיטי, ומכ� חייב �השזי$, כחלק ממשפחת הוורדיי�, נושא את מערכת אי

להיות נטוע בסמו� למפרה על מנת לחנוט ולשאת פרי. מחקרי� רבי� שבוצעו על ידי, הוכיחו את 

מלא לעומת �החשיבות של ההתאמה הגנטית בי� המפרי� ואת העדיפות של המפרה המתאי�

גולד בו היה אחוז החנטה היה �חלק מעבודתי בעבר, נבדק ג� הז� ס�חלקית. כ�מפרה מתאי�

בלבד ליד הזני� החצי מתאימי�  �7%) ליד הז� המתאי� מלא לעומת כ12.85%כמעט כפול (

  (פראייר וקווי� רוזה).

מאחר ובשני� האחרונות מתקבלי� דיווחי� רבי� על חוסר פוריותו של הז�, שהינו בעל חשיבות 

  גולד'.�להתחיל במחקר למציאת המפרי� המתאימי� לז� 'ס� מסחרית, החלטנו

  2015�2016:  מועד התחלה ומועד סיו� התוכנית

  מהל# המחקר ושיטות עבודה

  תוצאות ביניי�

מפרה מתאי� מלא אי�  בה יש כי כאשר בחלקה ,וביקור בחלקות נראהמקדי� מביצוע סקר 

מאחר ואינ�  ,רוזה)�גולד (קסלמ�, סנטה�בעיית פוריות. יציאת המפרי� הטובי� של הז� ס�

  גרמה ככל הנראה לירידה בפוריות שלו. ,טובי� מסחרית

  מסקנות והמלצות להמש# המחקר

כתוצאה מהתחלה מאוחרת של  2015נדרש ביצוע מספר בחינות אשר לא בוצעו בשנת  2016 � ב 

  המחקר:

 בחינת אחוז החנטה ליד מפרה בעל התא� מלא לעומת בעל התא� חלקי. .1

ביצוע האבקות ידניות בעוד$ ע� זני� קיימי� במטע, וע� זני� פוטנציאליי� לנטיעה ליד  .2

 גולד.�ס�

גולד ובזני� המפרי�. (רמת הפעילות , אפיו� �� בז� ס�ביצוע מעקבי� אחר פעילות הדבורי .3

 הפעילות ומעברי דבורי� בי� מפרה למופרה).
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 10תכנית מס' 

 חממה מחוממת במיבאפרסק ונקטרינה  ,פיתוח פרוטוקול גידול והבכרת מישמשש� התכנית: 
   .שמיר

 �  חוקר אחראי: שמעו� אנטמ
  

  : רקע ותיאור הבעיה

לבעיית הרווחיות בענפי הנשירי� היא הכוונת חלק מיצור הפרי לקבלת פרי אחד הפתרונות 

ויתאי� לשוק המקומי וליצוא במחירי�  ,בסו$ מר) תחילת אפריל $שייקט ,איכותי מוקד� מאד

סקרי שוק שבוצעו על ידי היחידה לחקר שווקי� מצביעי� על אפשרויות יצוא של  גבוהי�.

  י� ואיכותיי� במחירי� גבוהי� מאד. משמשי�, אפרסקי� ונקטרינות מוקדמ

  בעמק החולה נוצרה הזדמנות לקבלת אנרגיה לחימו� בעלויות נמוכות מאד. מצב זה מאפשר 

לבחו� ולפתח פרוטוקולי גידול לש� הבכרה לזני� איכותיי� מתאימי�, ולפתח טיפולי� 

ווחיות טכנולוגיות שוברי תרדמה, אוקסיני�, חיגור) ולבחו� את ר אגרוטכניי� להבכרה (חימו�,

  הגידול המוצעות.

  2012�2017: מועד התחלה וסיו�

  מהל# המחקר ושיטות העבודה

אפרסק/נקטרינה בחממה  � מטר נבחני� שני גידולי� 10X40בשתי חממות שגודל כל אחת מה� 

בלבד,  חימו� אוויר במחצית אחת ,�יאחת ומשמש בחממה השנייה. כל חממה מחולקת לשני

 ס"מ. 30ג� חימו� המצע ע"י צינורות מי� חמי� שהוכנסו לאדמה בעומק של  ובמחצית השנייה

ת וצינורות אלו ישמשו רק לחימו� ולא להשקיה. בכל חממה נבחני� זני� ע� דרישות קור בינוני

זני�  �4 באפ/נקט ו 6 � הרבינו בבחינת זני� ,� אי� כל ז� יתנהגינמוכות. כיוו� ואי� אנו יודע

כ� שבכל חממה יש  ,מטר בי� השורות �2.5מטר בי� השתילי� ו 1יעה במשמש.  מרווחי הנט

בתכנית העיצוב  שהייתה אחת הצורות המצטיינות במבח� , �Vמקסימו� שתילי�. צורת העיצוב  ב

  .ה בחווהתשנעשקודמת 

  1חממה 
  עודד.�אפרסק 

  ארקטיק סטאר.5LL586,  60Z147גלי,  –נקטרינה 
  2חממה 
  ניצ�  , תרוג , דניאל , רעננה.  �משמש 

  
  פירוט התוצאות וההתקדמות המקצועית שהושגה

טיפולי ההתעוררות לא היו מוצלחי� בגלל השוני בזני�, היבול היה בינוני   אפרסק/נקטרינה

בזני� מעוטי הצינו� ונמו� בזני� ע� צינו� בינוני. לא הייתה הבכרה לעומת הפרי שנקט$ בדרו� 

  האר), ואיכויות הפרי לא היו גבוהות.

  נקטרינה.�אפרסקלא צלח. הוחלט להפסיק את הניסוי ב 2015�16ניסיו� למניעת תרדמה בחור$ 

טו� לדונ� בזני� השוני�. ההבשלה  1.5�3במשמש היו יבולי� גבוהי� מאד, שנעו בי�  � משמש

הייתה מוקדמת ביותר משבועיי�  לעומת השטחי� בחו). היה הבדל ניכר בכמות הפרי ובהבכרה 

  בי� האזור המחומ� ללא מחומ�.

  תרוג כז� מרכזי. –נקטרינה יורכבו זני משמש �בחממת האפרסק: 2016תכנית 

  חממת המשמש הוחלפה לחממה גבוהה יותר, ע"מ לשפר את בקרת האקלי�. הניסוי                    

  בה יימש� ללא שינוי.                  
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 11תכנית מס' 

  פיתוח פרוטוקול לקבלת פרי מוקד� באיכות יצוא בזני דובדב� מוקדמי�.  ש� התכנית:
  שמעו� אנטמ�. ש� החוקר:

  

  :רקע ותיאור הבעיה

מאי יש מחסור בשווקי העול� בפירות הדובדב�, כיוו� שבחצי הכדור הדרומי � בחודשי� אפריל

  סיימו את הקטי$ ובחצי הצפוני עדיי� לא החלו לקטו$.

  כתוצאה ממחסור זה המחירי� בשווקי� לפרי טוב גבוהי� ביותר.

היא לבדוק האפשרות ג� להקדי� את מועד הקטי$ וג� ולהגיע לפרי באיכויות  מטרת המחקר

  מעולות שיקנו לו מחירי� גבוהי� בחו"ל.

האתר בו יתבצע הניסוי הינו מטע רמת מגשימי� שניח� ביתרונות הבכרה טבעיי�. הזני� שיבחנו 

והז� רנייר שמבשיל ה� הז� רויאל דו� שמבשיל באופ� טבעי בתחילת מאי, ז� מוצק טעי� ופורה, 

  ז� זה מבוקש בשווקי� מיוחדי� בחו"ל. –באופ� טבעי באמצע סו$ מאי 

  2016 �תכנית עבודה ל

  כל העצי� בניסוי נגזמו בקפדנות. כל הענפי� מרובי הדרבנות קוצרו, ענפי� חלשי� הוקצרו מאד.

השפעת� על הקדמת על רקע עצי� ע� פוטנציאל נשיאת פרי גדול יבוצעו מספר טיפולי� ותיבח� 

  ההבשלה ועל מדדי איכות הפרי.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  


