
  

        שטח פתוחשטח פתוחשטח פתוחשטח פתוח    ––––רי רי רי רי ''''צצצצ    עגבניותעגבניותעגבניותעגבניותמבח� זני מבח� זני מבח� זני מבח� זני                                     
        2007/2007/2007/20072006200620062006/בקעת הירד� עונה בקעת הירד� עונה בקעת הירד� עונה בקעת הירד� עונה 

        
        

  פ בקעת הירד�"מו –אחיע� מאיר ,  זיוה גלעד

        .משרד החקלאות, מ "שה – עומר זיאד�, גיא רש", יואל חדד, דויד סילברמ�

  

  

        מבואמבואמבואמבוא

י� המיוחדי� של עקב התנא. רי בודדות בבתי צמיחה ובשטח פתוח'בבקעת הירד� מגדלי� עגבניות צ

מזג אויר . בקעת הירד� יש צור$ לבדוק זני� באזור ולא נית� לסמו$ על תוצאות  מאזורי� אחרי�

בבקעת הירד�  איכות מי� . גבוהות בסתיו,   יו� ולילה, בבקעת הירד� מתאפיי� בטמפרטורות

  . תנאי�  אלה גורמי� לצמיחה מופרזת וחנטה לקויה. מעולה

רי בודדות בשטח 'פ בקעת הירד� חמישה זני עגבניות צ"מו –בתחנת צבי נבדקו  2005/06בעונה 

  .פתוח

  

        חומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטות

  :לפי הפרוט הבאבארבע חזרות נבחנו חמישה זני�  

  

  

        12/9/06  )מועד שתילה 

  )שתילי� לדונ� 1100כ "סה(  .'מ 0.5 ) מרחק בי� השתילי�  , גהשתילה שורה לערו

        

        

        

        

        

        

 ש� הז�ש� הז�ש� הז�ש� הז�                חברהחברהחברהחברה                

 4604 הזרע

 4602 הזרע

 819 הזרע

 E (21.32778 אפעל

 G-9142 י� תיכו�

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



        

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

        

  :רגישות לוירוס צהבו� האמיר.  1

גידול עגבניות בשטח פתוח בבקעת הירד� בשתילה סתווית מצרי$ גידול של זני� עמידי� לוירוס 

כושר עמידות  י� לגבייהתנהגות הזני� בשטח תאמה את הנתוני� הבסיס ).  TY(צהבו� האמיר 

סבילי� לוירוס אכ� הוכיחו זאת ולא נצפתה כמעט נגיעות /כל הזני� שהוגדרו כעמידי� . לוירוס

  .שאינו עמיד לוירוס צהבו� האמיר 819בוירוס פרט לז� 

  

  כמות והתפלגות איכות –יבול . 2

ב הבשלה הפרי נקט" בשל. 4/4/07)והסתיימה ב  28/11/06  ) יתה ביהתחלת קטי" בחלקות הניסוי ה

פרי סדוק או , כ עבר מיו� לגודל"שעות ואח 48)24הושהה בחדר המיו� במש$  ,כפי שמקובל ליצוא

  .כל פג� אחר לפי מדדי� המקובלי� ביצוא

 למרות  . 819ז� ב כולל  .)90%( פוטנציאל  יצוא גבוה . היה דומה"  הזרע" בזניכ היבול "סה

לשני  .בפוטנציאל היבול ההתבטאלא  ה בצמחי� הפגיע ,צהבו� האמיר  וירוסב נגיעות נראתה ש

  .הזני� האחרי� פוטנציאל יבול נמו$ יותר וכ� אחוז יצוא נמו$ יותר

  

        ....רי בודדות בשטח פתוח בבקעת הירד�רי בודדות בשטח פתוח בבקעת הירד�רי בודדות בשטח פתוח בבקעת הירד�רי בודדות בשטח פתוח בבקעת הירד�''''מבח� זני� צמבח� זני� צמבח� זני� צמבח� זני� צ    ) ) ) ) פוטנציאל  יבול  פוטנציאל  יבול  פוטנציאל  יבול  פוטנציאל  יבול  : : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        יצואיצואיצואיצוא    %%%%        ))))''''דדדד////''''טטטט((((יבול ליצוא יבול ליצוא יבול ליצוא יבול ליצוא         ))))''''דדדד////''''טטטט((((כ יבול כ יבול כ יבול כ יבול """"סהסהסהסה ש� הז�ש� הז�ש� הז�ש� הז�        חברהחברהחברהחברה

  A  8.1  AB  7.2  88.5 4604 הזרע

  A  7.7  A  7.2  93.2 4602 הזרע

  A  7.8  A  7.4  94.0 819 הזרע

 E (21.32778 AB 6.3 BC 5.2 82.1 אפעל

 G-9142 B 5.6 C 4.6 81.3 י� תיכו�

  

  הסיבה העיקרית לאחוז יצוא נמו$ הינה.  נמו$ יותר G-9142)ו  E (2132778אחוז היצוא של הזני�   

  )2טבלה . (שעות 24יה סדוק לאחר השהיה של מהיבול הפוטנציאלי ה 18%,  פרי סדוק

עיקר הפרי היה  819) ו 4602, 4604בזני� .  בכל הזני� גודל הפרי התאי� לגדלי� הנדרשי� ליצוא

התאפיינו כקטני� יותר   G-9142)ו      E (2132778מ קוטר לעומת זאת הזני� "מ L 26(30בגודל 

  )2טבלה .  (Mבעיקר גודל 

  

  

  

  



  

        ....07/07/07/072006200620062006/    רי בודדות בשטח פתוחרי בודדות בשטח פתוחרי בודדות בשטח פתוחרי בודדות בשטח פתוח''''מבח� זני� צמבח� זני� צמבח� זני� צמבח� זני� צ    ))))כות כות כות כות רכיבי אירכיבי אירכיבי אירכיבי אי: : : : 2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

                    %%%%    

        סדוקי�סדוקי�סדוקי�סדוקי�

פרי לא פרי לא פרי לא פרי לא     %%%%

מתאי� מתאי� מתאי� מתאי� 

        לגודללגודללגודללגודל

יבול יבול יבול יבול     ככככ""""סהסהסהסה        %%%%    ))))גודל בגודל בגודל בגודל ב    התפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגות                

 ))))''''דדדד////''''טטטט((((
 ז�ז�ז�ז�                        

31-35 26-30 23-25 18-22 

10.5 1.1 
11.6 56.2 22.1 10.1 

8.1  4604 

6.7 1.9 
11.7 58.4 20.0 9.9 

7.7  4602 

8.2 3.1 
18.4 45.6 22.0 14.1 

7.8  819 

18.5 4.8 
3.6 19.6 47.5 29.3 

6.3 E (21.32778

18.8 3.4 
0.2 19.4 47.1 33.2 

5.6 G-9142 

  

.                      מהפרי נקט" עד סו" דצמבר  60%)50בכל  הזני� , קטי" הפרי החל בסו" נובמבר

חור" לעומת זאת זני הזרע נתנו את החלק מהיבול במרכז ה 20%הניבו   G-9142)ו E (2132778הזני� 

  .  מפוטנציאל היבול ליצוא 10%השני של היבול במר2 אפריל ואילו במרכז החור" הניבו רק 

  )3טבלה (

  

        התפלגות מועד הקטי" לפי חודשי�התפלגות מועד הקטי" לפי חודשי�התפלגות מועד הקטי" לפי חודשי�התפלגות מועד הקטי" לפי חודשי�: : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

        

        ז�ז�ז�ז�                                        
        כ יבול ליצואכ יבול ליצואכ יבול ליצואכ יבול ליצוא""""סהסהסהסה

        ))))''''דדדד////''''טטטט((((                            

        פרי ליצוא בחודשי�פרי ליצוא בחודשי�פרי ליצוא בחודשי�פרי ליצוא בחודשי�    %%%%                                                                                                    

        אפרילאפרילאפרילאפריל    ) ) ) ) מר2 מר2 מר2 מר2         פברוארפברוארפברוארפברואר))))ינוארינוארינוארינואר        דצמברדצמברדצמברדצמבר    ––––נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר 

4604 7.2  51.9  16.9  31.1  

4602 7.2  50.4  11.4  38.1  

819 7.4  66.8  13.3  19.4  

E (21.32778 5.2 66.8  22.1  11.1  

G-9142 4.6 60.9  24.2  14.8  

  




