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  תקציר

פרטוקרפיים המיבים פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה. יתרום של זים לאחרוה פותחו זי חציל 

אלה מתבטא באיכות טובה של הפרי במהלך החורף ובפוטציאל יבול גבוה. הכסת זים חדשים לגידול מחייבת 

ומספר  שתילים למטרהמספר  ו, בח2014/15עות , הקודמתבשה  לימוד והכרה של שיטת הגידול המועדפת.

צמחים למטר ערוגה והעלאת  שי, הזן המסחרי המוביל. מהתוצאות עולה כי הטיפול של 206עפים לצמח בזן ה

  עפים לצמח הוא הטיפול המועדף.  שלושה

עפים  3או  2-צמחים למטר ו 3או  2 ,טרוויאטה -המסחרי וזן חדש  206הזן  :ביסוי השה הוחלט לבחון שי זים

שיויים בעומד ובמספר ה לשלא מצאה השפעה  206זן בבעוד ש ,ה תגובה לטיפוליםתאר אטהטרווילצמח. בזן 

שי הזים בשלושה עפים לצמח. טיפול של בגבוה יבול לפוטציאל  יכר. בזן טרוויאטה על הגידול העפים לצמח

למרווח בין העפים י כרגישות מוגברת לבוטריטיס. ראה של עפים לצמח ב 3משמעותי להדליית  ןמצא חיסרו

מספר העפים המודלה לא עולה ר שאכ ,ציפוף מספר הצמחיםלבעוד ש ,בצמח הבודד יש משמעות גדולה באוורור

  יש משמעות משית. ,2על 

 2יש לשקול הדליית  ,עפים 3 מהם הודלושהגדולה יותר לבוטריטיס של צמחים  םתכן שעקב רגישותיי ך,כלפי

עם מחלת התמודדות היכולת בהחה שאך  ,כון בזים חלשים לאובדן יבולסילקיחת תוך בלבד, עפים 

  יעילה יותר.הבוטריטיס, שהיא גורם סיכון מרכזי לגידול חציל בחורף בבקעת הירדן, תהיה 

  

  

  מבוא

פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה. יתרום של זים המיבים לאחרוה פותחו זי חציל פרטוקרפיים 

 תמחייבלגידול  יםחדש יםזהכסת  פוטציאל יבול גבוה.בו הפרי במהלך החורףטובה של טא באיכות מתב האל

  שיטת הגידול המועדפת. והכרה של לימוד 

, הזן 206בזן ) 3או  2(עפים לצמח הומספר ) 4או  2( למטרשתילים המספר  ו, בח2014/15עות , הקודמתבשה 

השפעת מספר עדף, והמהטיפול היה צמחים למטר ערוגה  שיהטיפול של כי עלה המסחרי המוביל. מהתוצאות 

 יםיקאם צמחים למטר, וחזרו ובדקו  3או  2לכן בעוה זו בחן עומד שתילה של  .העפים לצמח קטה יחסית

  יתרון משמעותי להדליית שלושה עפים לצמח או השארת שי עפים בלבד. 

  לא היו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים. -רות מעוותים ופירות רקובים במדדי האיכות שבדקו: צבע, ברק, פי

  מטרת היסוי

 ,צמחלומספר העפים מספר השתילים למ"ר  - העומד המיטבי לגידול חציל פרטוקרפי בבית צמיחהבחית 

   .חדש טרוויאטההזן בו 206בזן המוביל  ת,בייטמואיכות מרבי יבול לקבל במטרה 

  

  

  

  



  עבודה ושיטות היסוי מהלך

 1.8מרכז ל מרכזמ ;ערוגות 5". בכל מבה 2היסוי בוצע בתחת צבי במו"פ בקעת הירדן בשתי מהרות עבירות 

 IR UVA פלסטיקב שהוחלפה באמצע ובמבר ,ש גד חרקיםאמ 50הגידול כוסו המהרות ברשת  ת. בתחילמטר

   .רשת צל ה הוחהומעלי ,שאמ 50 חרקים הוחלפה היריעה ברשת 11/4/16-במיקרון.  120אטיפוג בעובי 

   .בשיטה הולדית -הדליה השתלה שורה אחת לערוגה.  .21.9.14 :שתילההמועד 

  .גרם 400-350-כשל  במשקלימים. קטפו פירות  10הקטיפים בוצעו אחת לשבוע עד 

  

  היסוי מבה

עומדי  2- ב(אפעל)  טהאטרווין זרעים) ו(עד 206 זים: שי בדקו .גורמי- תלתקטוריאלי אהיסוי בה כיסוי פ

 . )1(טבלה  עפים לצמח 3-ו 2, טיפולי הדליה 2בכל טיפול עומד בחו . ערוגה צמחים למטר 3- צמחים ו 2 ;שתילה

  ערוגות.  3או  2 ,מטרים 7היה  הטיפולחלקת אורכה של  .ארבע חזרות לכל טיפול

  .זן בפרד גורמי המתייחס לכל-לתוצאות היסוי בוצע יתוח דו

   העומד  טיפולי רוטיפ .1 טבלה

 למטר צמחים
 ערוגה

מודלים עפים 
 לצמח

שווה ערך למספר צמחים 
 לדום

שווה ערך למספר 
 עפים לדום

2 
2 1200 2400 

3 1200 3600 

3 
2 1800 3600  
3 1800 5400 

  

  

 תוצאות

  - שי הגורמים הראשיים שלאה השפעת גומלין לא מצכיוון ש, בפרד בשי הזיםהיבול מוצג פוטציאל  2בטבלה 

שיויים בעומד ה לש השפעה האצמלא  206זן בבעוד ש ,ה תגובה לטיפוליםתאר טרוויאטהבזן  .עפיםועומד 

   .פוטציאל היבולעל  ובמספר העפים לצמח

 ,ב'- ו ל סוג א'כללי, יבוהיבול ה עלבכל זן מספר שתילים למטר ערוגה ומספר עפים לצמח . השפעת 2טבלה 

  מ"ר ממוצע למשקל פרי ממוצע ומספר פירות 

  טרוויאטה
  עפים לצמח 3  עפים לצמח 2    צמחים למטר 3  צמחים למטר 2  

  א 15.1  ב 13.2  14.05  14.2  )ק"ג/מ"ר( משקל כללי
  א 12.2  ב 10.9  11.2  11.9  )ק"ג/מ"ר( 'סוג א
  א 2.9  ב 2.25  ב2.8  א 2.3  )ק"ג/מ"ר( סוג ב'

  א 39.6  ב 34.4  36.2  37.8  (למ"ר) פירות פרמס
  ב 308  א 317    310  315  )ג'(משקל פרי ממוצע 

  .5%מצביעות על הבדל מובהק ברמה של שורה  באותהאותיות שוות  •

206  
  עפים לצמח 3  עפים לצמח 2    צמחים למטר 3  צמחים למטר 2  

  16.1  15.3  15.8  15.6  )ק"ג/מ"ר(משקל כללי 
  13.5  12.6  13.1  13.0  )רק"ג/מ"( 'סוג א
  2.57  2.62  2.62  2.57  )ק"ג/מ"ר( סוג ב'

  37.9  36.5  37.9  36.5   פירות פרמס
  357  346    346  356  )ג'(משקל פרי ממוצע 

  

ה עפים לצמח מתבטא שהגבוה של שלוהיבול פוטציאל טרוויאטה בזן על כך שמעקב אחר קצב הקטיף מצביע 

  .)2צב הקטיף בכל הטיפולים זהה (איור , לעומת זאת, ק206בזן   .)1ולך וגדל (איור כבר מקטיפי יואר, ופער זה ה



  

  

  בזן טרוויאטה מצטברהכללי היבול ה:  השפעת עומד הצמחים ומספר העפים לצמח על 1איור  

  

  

  206מצטבר בזן הכללי היבול ה:  השפעת עומד הצמחים ומספר העפים לצמח על 2איור  

  

ספרו מספר העפים בכל  מאיבסוף . או בקישיוה בוטריטיסהמחלת רו העפים הגועים בבמהלך החורף הוס

במחלות, מוכה ו הייתה בסך הכול רמת גיעות בעוה ז .חסרים מפוטציאל החלקההעפים הוחושב אחוז  ,חלקה

 של עפים חסריםאחוז גדול יותר , היה לצמחעפים  3הועלו  בהםשים מצא כי בטיפולשי הזים בעם זאת,  

    .)3(טבלה 



  בסוף העוההחסרים העפים  %השפעת הטיפולים על  .3טבלה 

 עפים חסרים % טיפול

מספר צמחים 
 למטר ערוגה

מספר 
 עפים לצמח

סה"כ מספר עפים 
 למטר

 206בזן  בזן טרוויאטה

 ב 0 ג 0 4 2 2

 ב 1 בג 1.3 6 2 3

 א 10 א 10 6 3 2

 א 8 אב 8 9 3 3

  .5%שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של  * אותיות

  דיון

יסוי המשך  אהו ,בוצע השהר שאבחציל עפים המודלים לצמח ה פרם למטר ומסישתילה פרלבחית מסיסוי ה

צמחים  2 עומד שלכי טיפול עלה   הקודמתשה השל מהתוצאות . בלבד 206בזן שבוצע  ,קודמתהשה הליסוי מ

מספר  שהשפיע היההמדד המשמעותי יותר  .206לזן  המועדףטיפול ה אהועפים לצמח  3הדליית ולמטר ערוגה 

צמחים למטר תרמו לצפיפות יתר שהשפיע על רמת מחלות  (בוטריטיס וקישיוה)  4 .הצמחים למטר ערוגה

דלים הב ומצאלא  -מדדי האיכות שבדקו: צבע, ברק, פירות מעוותים ופירות רקובים בשאר  גבוהה.

  בין הטיפולים. יםמשמעותי

מבחית פוטציאל  206 זןלשמצא דומה ( טהאטרוויחדש זן ו 206 הזן :זים שיו בדק הוכחיתבשת היסוי 

 15.6 :דומהוטציאל היבול של שי הזים פביסוי השה מצא כי  .)אשתקדביסוי זים שבוצע  ,איכותהיבול וה

עפים לצמח היבו  3- ויתה השפעה מובהקת בכל המדדים יהעפים לצמח הלמספר  טריוויאטהזן בק"ג למ"ר. 

הפחיתה ביבול מפחיתה בעה  ,גודל הפירות שקטף היה דומהם שומש. יותר יםגבוהב' -יבול סוג א' וו יבול כללי

של  פירות למ"ר בהדליה 34.4-בהשוואה ל ,עפים לצמח 3פירות למ"ר בהדליה של  39.6 :מקבילה במספר הפירות

כפי שצפה  ,ח של זן זה חלש יותרומישל הצ מהיותוובעת  טרוויאטהראה שהירידה ביבול של הזן עפים.  2

  במהלך כל העוה.

 תובע ,לטיפולים 206תגובתו של הזן - שאיראה ביסוי.  עפיםהמספר והעומד לא הגיב כלל לטיפולי  206הזן 

בשה הקודמת בחן עומד גבוה  צמחים למטר. 2- ים לצמח 3-פיצה על ירידה בעומד מר שא ,צימוח חזק יותרמ

  עפים לצמח.  4- עפים לצמח והן ב 2-הן ב ,והתקבל פחות יבול ,צמחים למטר 4יותר של 

טיפולי  .לבוטריטיסמוגברת הרגישות חית הבמעפים לצמח  3משמעותי להדליית  ןחיסרומצא שי הזים ב

בהם שתוצאה חזרה על עצמה בכל הטיפולים וה ,בוטריטיסהיותר מ קשהו פגע ,עפים 3בהם הודלו ש ,ההדליה

מחים למטר ערוגה או למספר הכולל של העפים בחלקה. בשי הטיפולים צהללא קשר למספר  ,עפים 3הודלו 

פגעו שבו  ,צמחים למטר ושלושה עפים מודלים 2של טיפול לט המטר ערוגה, בלעפים  6בהם הודלו ש

רק  היה ,עפים 2ודלו וה צמחים למטר ערוגה 3בו גודלו שבטיפול שבעוד  ;עפים בממוצע לחלקה 10מבוטריטיס 

למרווח בין העפים בצמח הבודד יש כי ראה  חזרה על עצמה בשי הזים.זו תוצאה  .גועעף אחד בממוצע 

יש  ,2עולה על  יוכל עוד מספר העפים המודלה א ,ציפוף מספר הצמחיםלבעוד ש ,ורורואבמשמעות גדולה 

  עות משית.ממש

 2יש לשקול הדליית  ,עפים 3מהם הודלו ש ,צמחיםהתכן שעקב הרגישות הגדולה יותר לבוטריטיס של יי ך,כלפי

יכולת התמודדות יעילה יותר במחלת באך  ,חלשיםהבזים לאובדן יבול סיכון לקיחת תוך אמם  ,בלבדעפים 

  לגידול חציל בחורף בביקעת הירדן. שהיא גורם סיכון מרכזי ,הבוטריטיס

  תודה הבעת
  

 .זה במימון יסוי ןמועצת הצמחים על עזרתללההלת עף הירקות ו


