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 מו"פ צפון–שרוליק דורון אריק וולך, סולימן פרחאת 
 

 מבוא 

שמטרתה בחינת האפשרות כי טיפוסי אגס העמידים חלקת מחקר חולה בבחוות המטעים ניטעה  2010בשנת 

טיפוסים של אגס  2בחלקה נבחנים לזן ספדונה המורכב עליהם.  לפסילה , יכולים להקנות עמידותת האגסלפסיל

  - אורכים 2 -. הטיפוסים הורכבו ככנת ביניים ב760 -ו 701שהראו עמידות יחסית לפסילת האגס. הטיפוסים הם: 

 2 ס"מ, על כנת בטלופוליה וכנת חבוש, כאשר עליהם הורכב הזן ספדונה. החלקה נטועה בגוש הכולל 50 -ו 20

 שורות ספדונה.  2 -שורות קוסציה ו

ן הולנד וחוקרים ונערך ע"י ד"ר ליאורה שאלתיאל בשיתוף ד"ר דור ת האגספסילהשפעה על נוכחות מחקר ה

 50באורך ביניים כקטע  701הרכבת הזן כי  ,מהמחקר בפסילה עלה. 2016 -הסתיים ב מחקר הפסילה  נוספים.

כקטע ביניים, ונמוכה במובהק מרמת  760שימוש עם הזן לעומת  עם רמת פסילה נמוכה במובהק הס"מ, הי

 .)ללא קטע ביניים( בטלופוליהוהפסילה בזן ספדונה שהיה מורכב על כנת חבוש 

הם עצים קטנים יותר,  701המורכבים על כנת הביניים  עצי הספדונהבהסתכלות על העצים בחלקה, ראינו כי 

 .ייםיותר פורו

דל פרי של הזן ספדונה על הכנות ובחינת יבול וג מעקב החלטנו כי נמשיך את סילה, עם סיום מחקר הפ ,על כן

 משקלתוצאות יבול והשוואת  ביצענו 2017-18 יםבשנכקטע ביניים.  701חבוש ובטלופוליה, עם ובלי שימוש בזן 

 .כקטע ביניים 701 זןהרכבת העם ובלי  ,לופוליהטבו  BA  29חבוש  :כנותפרי של הזן ספדונה על 

 חומרים ושיטות

  .עמיד לפסילה - 701 זן –קטע ביניים   . BA 29 -בטלופוליה וחבוש -להשוואה ביקורת כנות   .ספדונה –זן 

עצים  3, רוףילכל צ 7 -חזרות' מס .עצים לד' X 2 = 110 4.5 -מרחקי נטיעה . ס"מ 50ו  20 - אורך קטע ביניים

 .לחזרה

 טיפולים בחלקה 

  .כנה בטוליפוליה X ס"מ 20 קטע ביניים  , אורךX 701ספדונה  .1

  .כנה בטוליפוליה X ס"מ 50 קטע ביניים  , אורךX 701ספדונה  .2

  BA 29 כנה חבוש  Xס"מ 20 קטע ביניים  , אורךX 701ספדונה  .3

  BA 29 כנה חבושX  ס"מ 50 קטע ביניים  , אורךX 701ספדונה  .4

 .בטוליפוליהכנה  Xספדונה  .5

 . BA29 חבוש כנה  Xספדונה  .6

 
  2018תוצאות 

  2018 בק"ג לעץ וטון/ד'יבול  - 1טבלה מס' 

 טון/ד' ק"ג/עץ טיפול

 a 4.4 a 39.7 כנה בטוליפוליה X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 4.2 a 37.9 כנה בטוליפוליה X ס"מ 20, אורך X 701ספדונה 

 a 3.3 a 29.9 בטוליפוליה Xספדונה 

 b 2.1 b 18.8 חבוש X ספדונה

 b 1.5 b 13.4 כנה חבוש X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 b 1.0 b 9.2 כנה חבוש X ס"מ 20, אורך X 701ספדונה 

 95%*אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 

 



  2018 'רמשקל פרי בג -2טבלה מס' 

 משקל פרי )גר'( טיפול

 a 131.0 כנה חבוש X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 125.4 חבוש Xספדונה 

 ab 111.4 כנה חבוש X ס"מ 20, אורך X 701ספדונה 

 b 100.4 כנה בטוליפוליה X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 b 94.1 בטוליפוליה Xספדונה 

 b 93.4 כנה בטוליפוליה X ס"מ 20, אורך X 701ספדונה 

 95%ברמת בטחון של *אותיות שונות מראות על הבדל מובהק 

 
 

 2014-18תוצאות 
 2015-2018לתוצאות ממוצע בסדר יורד  2014-2018( טון לדונם)יבול   - 3טבלה מס'      

 2018 2017 2016 2015 2014 טיפול
 ממוצע

2014-18 

 ממוצע

2015-18 

 a 2.8 a 2.0 a 4.0 a 4.2 a 2.7 a 3.3 a 0.6 כנה בטוליפוליה X ס"מ 20, אורך X 701ספדונה 

 a 2.0 b 2.1 a 3.9 a 4.4 a 2.5 a 3.1 a 0.3 כנה בטוליפוליה X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 0.9 c 0.9 b 1.3 b 3.3 a 1.4 b 1.6 b 0.6 בטוליפוליה Xספדונה 

 a 0.5 c 1.8 ab 0.9 b 2.1 b 1.2 bc 1.3 bc 0.6 חבוש Xספדונה 

 a 0.7 c 1.1 b 0.5 b 1.5 b 0.8 c 1.0 c 0.3 כנה חבוש X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 1.0 c 0.9 b 0.4 b 1.0 b 0.8 c 0.8 c 0.5 כנה חבוש Xס"מ  20, אורך X 701ספדונה 

 95%*אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 

 

 2014-18בסדר יורד לתוצאת ממוצע  2014-2018 -משקל פרי בג' - 4טבלה מס' 

 95%*אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 

 

 
 
 

 

 

 

 

18-2014 ממוצע 2018 2017 2016 2014 טיפול  

 a 112.4 a 108.5 a 125.4 a 112.4 a 103.1 חבוש Xספדונה 

 a 102.8 a 104.1 a 131.0 a 104.3 ab 79.3 כנה חבוש X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 106.9 a 108.8 a 94.1 b 103.4 ab 103.7 בטוליפוליה Xספדונה 

 a 107.2 a 102.1 a 100.4 b 96.8 ab 77.6 בטוליפוליהכנה  X ס"מ 50, אורך X 701ספדונה 

 a 96.9 a 103.2 a 93.4 b 90.5 b 68.3 ס"מ, כנה בטוליפוליה 20, אורך X 701ספדונה 

 a 99.9 a 68.7 a 111.4 ab 89.1 b 76.6 כנה חבוש  Xס"מ 20, אורך X 701ספדונה 



 דיון ומסקנות 

  :יבול

 רוף זה היו גבוהים. ייבולי צ 2017 -גם בהיה גבוה.  701היבול השנה בכנה בטלופוליה עם רוכב ביניים  - 2018

ספדונה על כנה .  ט'/ד' 4.2יבול של  -ס"מ  20אורך  701וברוכב  ,ט'/ד' 4.4 יבול של - ס"מ 50אורך  701ברוכב 

ספדונה   :יבולים על כנת החבושהרופים אלו היו טובים במובהק מייבולי צ. ט'/ד' 3.3עם יבול של  הבטלופוליה הי

אורך  701ט'/ד', וספדונה על חבוש עם  1.5 - ס"מ 50כקטע ביניים באורך  701ט'/ד', חבוש עם  2.1 - על כנת חבוש

 ט'/ד'.  1יבול של  - ס"מ 20

 

הכנות  שתרמו את משקל הפרי הגבוה ביותר הן כנות החבוש, כאשר הפרי הגדול ביותר   - 2018 ,משקל פרי בג'

ג'.  125.4 -ספדונה על חבוש ו,  (מ"מ 60 -כ)ג'  131משקל של  -ס"מ  50אורך  701על כנת חבוש עם רוכב הוא 

הוא  מוך ביותרמשקל הפרי על כנות בטלופוליה נמוך במובהק ממשקל פרי על כנות החבוש, כאשר משקל הפרי הנ

 . (מ"מ 53 -כ)ג'  93.4פרי במשקל  - ס"מ 20אורך  701כנת בטלופוליה ורוכב  על

 

גבוה במובהק  (,מ"מ 57 -כ' )ג 112.4משקל של  -על כנת חבוש הוא הפרי הגדול ביותר   - 2014-18גודל פרי ממוצע 

 .(מ"מ 52-)כ ג' 90ל כ משקל ש - ס"מ על כנת בטלופוליה וחבוש 20אורך  701ממשקל פרי של רוכב 

 

 20באורך  701עם רוכב  על כנת בטלופוליה  ביותר בחלקה הוא טובההיבול  - 2015-2018 -רב שנתייבול ממוצע 

 3.1שנתי של  4ס"מ יבול ממוצע  50באורך  701עם רוכב וט'/ד',  3.3שנתי של  4יבול ממוצע  –כקטע ביניים ס"מ 

 - ספדונה על בטלופוליה  -רופיםיים במובהק משאר הצגבוההם  .רופים אלויצ 2ללא הבדל  סטטיסטי בין  -ט'/ד'

ספדונה ט'/ד'. יבולי ה 1.3יבול נמוך, ממוצע רב שנתי  -, וספדונה על חבוש ט'/ד' 1.6שנתי נמוך של  4יבול ממוצע 

 היו נמוכים עוד יותר. על כנת חבוש)בשני האורכים(  701על רוכב 

 

 

 כום יס

ת יילהקנאורכו  והשפעת ,העמיד לפסילה 701 זןשל ה ביניים קטעיה לימוד השפעת יתבחלקה זו הימטרת הניסוי 

 זן ספדונה.ב למזיק פסילת האגס סבילות

 לאחר קבלת תוצאות ראשוניות, נערכה התצפית המפורטת בהשפעת קטעי הביניים על היבול וגודל הפרי.

 העצים על כנה ללא קטע הביניים.ן והם יותר קטנים ממחליש את העצים,  701רוכב הביניים  - דל העציםוג

על כנת )בשני האורכים(  701של הרוכב בהרכבת קטעי ביניים אכן ראינו כי  ,שערכנו שנתית 4בבחינת יבולים 

כולל מכנת הבטלופוליה ללא  -רוף אחריצמכל  2פי  ,ט'/ד' 3.2) היבול דלתלהגגבוהה  בטלופוליה נתקבלה תרומה

 .  (קטע ביניים

                                                                             –השפעה העיקרית נובעת מיבול את האנו רואים  -משקל פרי בבחינת 

על כנת  כקטע ביניים ס"מ 50באורך  701רוכב אבל  ,יותרהגדול בהחבוש עם היבולים הנמוכים הביא לפרי 

אף כי היה ביבול כפול  ,)ללא קטע ביניים( י ממוצע כמו זה של כנת בטלופוליהלמשקל פר אבטלופוליה הבי

  .ממנה


