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 תקציר

בעקבות הופעת זנים , ובארץ בכלל, עדים להרחבת שטחי הגידול בבקעת הירדן בפרט אנובשנים האחרונות 

 תו מטר .גידול דלועיים ועגבניותמבעיקר ידוע ומוכר גידול מיני ירקות משתילים מורכבים  עד כה. פרטנוקרפיים

גידול כי  ראהם נידיווחים ראשוניעל פי . התמודדות עם פגעי קרקעההיא שתילים מורכבים הגידול מהעיקרית של 

נמצא כי  /510260 תבעונ .בעיות קרקעיות בהיעדרגם  ,חציל משתיל מורכב עשוי להעלות את פוטנציאל היבול

מהכמות  01%-כמות יבול הגדולה בהניב  "ספרינטר"או  "אושרת"משתיל מורכב על הכנות  /51זן מגידול חציל 

 .גידול ללא כנהשהתקבלה מ

בהשוואה לגידול ללא  ,כנות שונותעל  מורכב ה /51הזן חציל מפוטנציאל יבול של  חוזרת הבחינ: מטרת הניסוי

 .  (לא מורכב) כנה

 .לא מורכבוגידול משתיל ( אושרת, ספרינטר)כנות  5, מורכבים בשתילים /51נבדק הזן 

התקבל שיבול המ (במובהק) מורכבים על כנת ספרינטר ואושרת הניבו יבול גבוה יותרהשתילים היסוי זה בנ

 .משתילים לא מורכבים

 מבוא

חצילים בשטח פתוח גידול מרכזי גידול ה הבעבר היוו .בבקעת הירדן "ישן-חדש"גידול חציל בחממה הוא גידול 

פטורים מהצורך בריסוס חומרי צמיחה הת זנים פרטנוקרפיים בעקבות הופע ,שנים האחרונותב. אזור זהב

 .בקעת הירדןפרט בבו, בארץבבתי צמיחה חבת שטחי הגידול אנו עדים להר, להשריית חנטה במהלך החורף

 (.עדן זרעים) /51יתרון לזן על ו עידפ בקעת הירדן בשלוש שנים האחרונות ה"תוצאות מבחני זנים שנערכו במו

עיקרית ההמטרה . ועגבניות (אבטיח ומלפפון) ולי דלועייםדגידול מיני ירקות משתילים מורכבים מוכר בעיקר בגי

בעיות  בהיעדרם נמסר כי גם ימדיווחים ראשוניאולם  ,התמודדות עם פגעי קרקעלרוב היא  לים מורכביםשתישל 

 .יבוללהעלות את פוטנציאל ה עשוישתיל מורכב מגידול חציל  ,קרקעיות

בהשוואה  ,מורכב על כנות שונותה /51זן מפוטנציאל היבול של חציל תוצאות ניסוי לבחינת  מותכודוח זה מסב

 (. לא מורכב)ל ללא כנה לגידו

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

ר שא ,ספרינטרואושרת  :שתי כנותורכב על שה /51נבחן הזן פ בקעת הירדן "מובשהתבצע בתחנת צבי בניסוי 

הכנות אושרת  .בהשוואה לגידול ללא כנהוזאת , /510260 תבעונשנערך פוטנציאל גבוה יותר בניסוי צביעו על ה

 .חזרות לכל טיפול 4 היו .(ולא של צמח עגבניה) חציל וספריטר הן של צמח

 עמידות חברה כנה טיפול

   ביקורת ללא כנה 0

 דוררת חישתיל אושרת 5

 דוררת מכתשים ספריטר 0



 

מכוסה ברשת ה ,מטרים 01במפתח של  "5במנהרה עבירה  בקרקע מקומית /510 ספטמברב 50-ב הבוצע שתילהה

בתחילת . אנטיפוג  IRמיקרון 051ליריעת פוליאתילן הגג ובר הוחלפו רשתות בסוף אוקט. מש 21נגד חרקים 

 .אפריל נפרסה רשת שחורה מעל הפלסטיק

 21: המרווח בין השתילים בשורה .בין מרכז ערוגה למרכז ערוגה מטר 0.1 ;תשורה בודד: גידולהעומד ושיטת 

  .ענפים לצמח 5, ההדליה בשיטה הולנדית. שתילים לדונם 0011 -כ .מ"ס

 

 תוצאות

 יבול

קצב צבירת היבול הכללי בכל טיפול  וצגמ 0איור ב. ימים 01-אחת ל ,/16260ונמשך עד  /5960060-קטיף החל בה

לעומת פוטנציאל  ואושרת ספרינטרכנות השתילים המורכבים על של פוטנציאל היבול ליתרון מובהק  נראהו

 . ר"מ6ג"ק 02.2 -בהשוואה לר "מ6ג"ק 2./0 :כנההיבול משתיל ללא 

 

 

 יםלא מורכבלשתילים בהשוואה  מורכביםשתילים  - /51זן מחציל , פוטנציאל יבול כללי: 0איור  
 2%אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של * 

 

ר שאיותר מ יםגבוה 'ות סוג אהניבו יבול כללי וכן יבול באיכ ,כנות אושרת וספרינטרהמורכבים על השתילי חציל 

יש לזכור (. 0 טבלה)יותר גבוה הנבע ממספר הפירות משמעותי בפוטנציאל היבול ההבדל שה נראה. הטיפולים

 . גרם 421-021הוכוון למשקל של זה גודל הפרי בקטיף כש ,פרי מושפע מתזמון הקטיףהשגודל 

 

 

 

 



 
 ר"פירות למ פרומס 'סוג א ,פוטנציאל יבול כללי – /51 זןמ חציל: 0טבלה 

 טיפול
 יבול כללי

 ר"מ6ג"ק
 'סוג א -יבול 

 ר"מ6ג"ק
       פירות פרמס

 (סוג א)
 ר"למ 

 א 01.1 א 5./0 א 9./0 מורכב על ספרינטר

 א /./0 א 02.9 א /./0 מורכב על אושרת

 ב /.04 ב 00.9 ב 02.4 ללא כנה

 .2%ל אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה ש* 

 

 באביב פריהאיכות 

שבאה לידי ביטוי בעיקר בצבע  ,חלה ירידה באיכות הפרי, מזג האוויר םהתחמכאשר , החל מאמצע אפריל ,באביב

של במהלך המיון הוגדרו שלוש רמות צבע . ולא שחור כפי שרצוי, סגול-באיבוד ברק ובמופע צבע אדום, הקליפה

לא נמצאה השפעה  .('סווג כאיכות סוג ב)אדום -סגולו( 'יכות סוג אסווג כא)מעט סגלגל , שחור מבריק :קליפהה

 .של הכנה על צבע הקליפה

 דיון

המטרה , כאמור. ועגבניות( אבטיח ומלפפון)גידול מיני ירקות משתילים מורכבים מוכר בעיקר בגידולי דלועיים 

התבססות בעקבות  , בחציל .קעהיא לרוב התמודדות עם פגעי קרבגידול שתילים מורכבים שימוש בהעיקרית של 

 ,כמו דוררת ,לא נמצאו עדויות למחלות קרקע ,משק הכנת הקרקעמכוללת חיטוי סולרי כחלק מהאגרוטכניקה 

 .בבקעת הירדן

 ,התוצאות מחייבת אישוש –( /510260) נערך אשתקדבניסוי ש, יבול גבוה משמעותית בשתילים המורכביםקבלת 

 .תומקרי וא שלא היכדי לווד

על כנות אושרת  /51זן לגידול שתילים מורכבים של חציל מתגובה חיובית שוב נה הנוכחית נתקבלה בעו

 .שלא הורכבזן חציל מאותו עומת יבול שתילי ביבול גבוהה יותר לשהתבטאה , וספרינטר

בחינה  תדרשנ, לפיכך .ותהגורמים להשפעה החיובית של ההרכבבדבר עולה השאלה שזו העונה השנייה , בנוסף

התורמת מערכת שורשים חזקה ויעילה יותר השתילים המורכבים ניחנים בהאם  :מדוקדקת להבנת הסיבה

 .לירידה בביצועים של צמחי הביקורת שאינם מורכבים תאו שמע נגיעות בפגעים משניים גורמ, לעלייה ביבול

ות ובכך להעצים את משמע, ד מאחורי הדבריםהעוממציעים לבחון את הנושא כדי להבין את המנגנון אנו 

 .ובעונה הקודמת התוצאות שהתקבלו בעונה הנוכחית

 

 .הניסויבמימון  ןהשתתפותעל מועצת הצמחים ולקרן קיימת לישראל תודה ל


