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  תקציר

יתרונם של זנים . פרטנוקרפיים המניבים פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחהלאחרונה פותחו זני חציל 

לגידול מחייבת  יםחדש ניםהכנסת ז .אלה מתבטא באיכות טובה של הפרי במהלך החורף ובפוטנציאל יבול גבוה

ומספר  שתילים למטרהמספר  נונבח, 2014/15עונת , הקודמתבשנה  .לימוד והכרה של שיטת הגידול המועדפת

צמחים למטר ערוגה והעלאת  שנימהתוצאות עולה כי הטיפול של . הזן המסחרי המוביל, 206ענפים לצמח בזן ה

  . ענפים לצמח הוא הטיפול המועדף שלושה

ענפים  3או  2-צמחים למטר ו 3או  2 ,טרוויאטה -המסחרי וזן חדש  206הזן  :בניסוי השנה הוחלט לבחון שני זנים

בעומד ובמספר שינויים ה לשלא נמצאה השפעה  206זן בבעוד ש ,ה תגובה לטיפוליםתארנ אטהטרוויבזן . לצמח

שני הזנים ב .שלושה ענפים לצמחטיפול של בגבוה יבול לפוטנציאל  ניכרבזן טרוויאטה . על הגידול הענפים לצמח

למרווח בין הענפים י כנראה  .רגישות מוגברת לבוטריטיסשל ענפים לצמח ב 3משמעותי להדליית  ןנמצא חיסרו

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

  .יש משמעות משנית ,2על 

 2יש לשקול הדליית  ,ענפים 3 מהם הודלושהגדולה יותר לבוטריטיס של צמחים  םתכן שעקב רגישותיי ,ךכלפי

עם מחלת התמודדות היכולת בהנחה שאך  ,כון בזנים חלשים לאובדן יבולסילקיחת תוך , בלבדענפים 

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

  

  מבוא

יתרונם של זנים . פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחההמניבים לאחרונה פותחו זני חציל פרטנוקרפיים 

 תמחייבלגידול  יםחדש ניםזהכנסת  .פוטנציאל יבול גבוהבו הפרי במהלך החורףטובה של א באיכות מתבט האל

  . שיטת הגידול המועדפתוהכרה של לימוד 

הזן , 206בזן ) 3או  2(ענפים לצמח הומספר ) 4או  2( למטרשתילים המספר  נונבח, 2014/15עונת , הקודמתבשנה 

השפעת מספר , עדףוהמהטיפול היה צמחים למטר ערוגה  שניטיפול של כי ה עלהמהתוצאות . המסחרי המוביל

 יםיקאם וחזרנו ובדקנו , צמחים למטר 3או  2לכן בעונה זו נבחן עומד שתילה של  .הענפים לצמח קטנה יחסית

  . יתרון משמעותי להדליית שלושה ענפים לצמח או השארת שני ענפים בלבד

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

  מטרת הניסוי

 ,צמחלומספר הענפים ר "מספר השתילים למ - העומד המיטבי לגידול חציל פרטנוקרפי בבית צמיחהבחינת 

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

  

  עבודה שיטותו הניסוי מהלך

 1.8מרכז ל מרכזמ ;ערוגות 5בכל מבנה ". 2פ בקעת הירדן בשתי מנהרות עבירות "הניסוי בוצע בתחנת צבי במו

 IR UVA פלסטיקב שהוחלפה באמצע נובמבר ,ש נגד חרקיםאמ 50הגידול כוסו המנהרות ברשת  תבתחיל. מטר

   .רשת צל ה הונחהומעלי ,שאמ 50 רקיםח הוחלפה היריעה ברשת 11/4/16- ב. מיקרון 120אנטיפוג בעובי 

   .בשיטה הולנדית -הדליה ה. נשתלה שורה אחת לערוגה .21.9.14 :שתילההמועד 

  .גרם 400-350- כשל  במשקלנקטפו פירות . ימים 10הקטיפים בוצעו אחת לשבוע עד 



  

  הניסוי מבנה

עומדי  2-ב) אפעל( טהאטרוויו) זרעיםעדן ( 206 :זנים שני נבדקו .גורמי- תלתקטוריאלי אהניסוי נבנה כניסוי פ

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

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

  .ן בנפרדגורמי המתייחס לכל ז-לתוצאות הניסוי בוצע ניתוח דו

   העומד  טיפולי רוטיפ .1 טבלה

 למטר צמחים
 ערוגה

מודלים ענפים 
 לצמח

שווה ערך למספר צמחים 
 לדונם

שווה ערך למספר 
 ענפים לדונם

2 2 1200 2400 
3 1200 3600 

3 2 1800 3600  
3 1800 5400 

  

 תוצאות
  - שני הגורמים הראשיים שלהשפעת גומלין לא נמצאה כיוון ש, בנפרד בשני הזניםהיבול מוצג פוטנציאל  2 הבטבל

שינויים בעומד ה לש השפעה האצנמלא  206זן בבעוד ש ,ה תגובה לטיפוליםתארנ טרוויאטהבזן  .ענפיםועומד 

   .פוטנציאל היבולעל  הענפים לצמחובמספר 

 ,'ב- ו 'וג איבול ס, כלליהיבול ה עלבכל זן מספר שתילים למטר ערוגה ומספר ענפים לצמח השפעת . 2טבלה 

  ר "מממוצע למשקל פרי ממוצע ומספר פירות 

  טרוויאטה
  ענפים לצמח 3  ענפים לצמח 2    צמחים למטר 3  צמחים למטר 2  

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

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

  5%מצביעות על הבדל מובהק ברמה של שורה  באותהאותיות שונות.  

206  
  ענפים לצמח 3  ענפים לצמח 2    צמחים למטר 3  צמחים למטר 2  

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

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

  

ה ענפים לצמח מתבטא שהגבוה של שלוהיבול פוטנציאל טרוויאטה בזן על כך שמעקב אחר קצב הקטיף מצביע 

  .)2איור (צב הקטיף בכל הטיפולים זהה ק ,לעומת זאת ,206בזן   .)1איור (ולך וגדל ופער זה ה, כבר מקטיפי ינואר

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בזן טרוויאטה מצטברהכללי היבול ההשפעת עומד הצמחים ומספר הענפים לצמח על :  1איור  

  

  

  206מצטבר בזן הכללי היבול ההשפעת עומד הצמחים ומספר הענפים לצמח על :  2איור  

  

נספרו מספר הענפים בכל  מאיבסוף . או בקישיונה בוטריטיסהמחלת במהלך החורף הוסרו הענפים הנגועים ב

, במחלותנמוכה ו הייתה בסך הכול רמת נגיעות בעונה ז .חסרים מפוטנציאל החלקההענפים הוחושב אחוז  ,חלקה

 אחוז גדול יותר של ענפים חסריםהיה , לצמחענפים  3הועלו  בהםשים נמצא כי בטיפולשני הזנים ב,  עם זאת

    .)3טבלה (

  



  בסוף העונההחסרים הענפים  %השפעת הטיפולים על  .3טבלה 

 ענפים חסרים % טיפול

מספר צמחים 
 למטר ערוגה

מספר 
 ענפים לצמח

כ מספר ענפים "סה
 206בזן  בזן טרוויאטה למטר

 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%אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של * 

  

  דיון

ניסוי המשך  אהו ,בוצע השנהר שאבחציל ענפים המודלים לצמח ה פרם למטר ומסישתילה פרלבחינת מסניסוי ה

צמחים  2 עומד שלכי טיפול עלה   הקודמתשנה השל מהתוצאות . בלבד 206בזן שבוצע  ,קודמתהשנה הלניסוי מ

מספר  שהשפיע היההמדד המשמעותי יותר  .206לזן  המועדףטיפול ה אהוענפים לצמח  3הדליית למטר ערוגה ו

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

הבדלים  ונמצאלא  - ובים פירות מעוותים ופירות רק, ברק, צבע: מדדי האיכות שנבדקובשאר  .גבוהה

  .בין הטיפולים יםמשמעותי

מבחינת פוטנציאל  206 זןלשנמצא דומה ( טהאטרוויחדש זן ו 206 הזן :זנים שניו נבדק הנוכחיתבשנת הניסוי 

 15.6 :דומהוטנציאל היבול של שני הזנים פבניסוי השנה נמצא כי  .)אשתקדבניסוי זנים שבוצע  ,איכותהיבול וה

ענפים לצמח הניבו  3- ויתה השפעה מובהקת בכל המדדים ילמספר הענפים לצמח ה טריוויאטהן זב. ר"ג למ"ק

הפחיתה ביבול מפחיתה נבעה  ,גודל הפירות שנקטף היה דומהם שומש. יותר יםגבוה' ב- ו' יבול סוג או יבול כללי

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

כפי שנצפה  ,ח של זן זה חלש יותרומישל הצ מהיותונובעת  טרוויאטהראה שהירידה ביבול של הזן נ. ענפים 2

  .במהלך כל העונה

 תנובע ,לטיפולים 206תגובתו של הזן -שאינראה . בניסוי ענפיםהמספר והעומד לא הגיב כלל לטיפולי  206הזן 

בשנה הקודמת נבחן עומד גבוה  .צמחים למטר 2- ים לצמח 3-ה על ירידה בעומד מפיצר שא ,צימוח חזק יותרמ

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

טיפולי  .לבוטריטיסמוגברת הרגישות חינת הבמענפים לצמח  3משמעותי להדליית  ןחיסרונמצא שני הזנים ב

בהם שתוצאה חזרה על עצמה בכל הטיפולים וה ,בוטריטיסהיותר מ קשהנפגעו  ,ענפים 3ודלו בהם הש ,ההדליה

בשני הטיפולים . מחים למטר ערוגה או למספר הכולל של הענפים בחלקהצהללא קשר למספר  ,ענפים 3הודלו 

נפגעו שבו  ,צמחים למטר ושלושה ענפים מודלים 2של טיפול לט הב, מטר ערוגהלענפים  6בהם הודלו ש

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

למרווח בין הענפים בצמח הבודד יש כי נראה  .חזרה על עצמה בשני הזניםזו תוצאה  .נגועענף אחד בממוצע 

יש  ,2עולה על  ינופר הענפים המודלה אכל עוד מס ,ציפוף מספר הצמחיםלבעוד ש ,ורורואבמשמעות גדולה 

  .עות משניתממש

 2יש לשקול הדליית  ,ענפים 3מהם הודלו ש ,צמחיםהתכן שעקב הרגישות הגדולה יותר לבוטריטיס של יי ,ךכלפי

יכולת התמודדות יעילה יותר במחלת באך  ,חלשיםהבזנים לאובדן יבול סיכון לקיחת תוך אמנם  ,בלבדענפים 

  .א גורם סיכון מרכזי לגידול חציל בחורף בביקעת הירדןשהי ,הבוטריטיס

  תודה הבעת

 .זה במימון ניסוי ןמועצת הצמחים על עזרתללהנהלת ענף הירקות ו


