
 הקרובההמלצות לעונת הגידול 

 קיץ-אביב 

 מנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה -שלי גנץ 

 מ"שה, ר עגבניות מאכל"ממ                  

 מועצת הצמחים -שלמה אילני 

 מ"שה -ליאור אברהם 
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 מבחני זנים   –זנים עמידים לחנטה בחום  -גנטיקה וטיפוח •

 יישום פתרונות חלקיים  –קושי של חנטה בחום 



    2010-2012בזנים השונים בשנים ( דונם/ טון)השוואת יבול 
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    2010-2012בזנים השונים בשנים ( גרם)השוואת גודל פרי 
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 ציון איכות
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MOSE סופי

 ,  10%כתמי צבע , 30%נפלים: מורכב בפרופורציות הבאות ציון האיכות לפרי שנקטף באשכול

 15%מוצקות , 25%סדוקים , 20%רעננות שדרה                                                                                             

 .  C 0 20 - ויומיים נוספים ב C 120-ימים ב 5הושהה  - המידגםהעגבניות שנקטפו כאשכולות עברו סימולציה של 

 2014שתילת תחילת אפריל –מבחן זנים 
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 מפתח לאפיון ולזיהוי עמידות וסבילות של זני עגבניות לפגעים
      V  -  ורטיציליום – לדוררתעמידות 

Fol 2  -    2וגזע  1גזע  לפוזריוםעמידות                       

 Fol  1    -  1גזע  לפוזריוםעמידות                                  

    FOR  / FCRR -  ריקבון הכתר לפוזריוםעמידות 
   C5       -  קלדוספוריוםעמידות לעובש עלים              

     Oi    - עמידות לקימחון 
Lt          -  לקימחוניתעמידות                             

   TYLCV-  האמיר   צהבוןוירוס 
K   (P ) -  רוט   לקורקיעמידות 

TSWV    -   העגבניההנבילה של וירוס 
ToMV  -עמידות לווירוס מוזאיקה של הטבק 

N  /Mj/M  -         סבילות לנמטודות יוצרות עפצים 
  



סבילות/עמידות הערות  הזן חברה 

  ,גדול פרי ,טובה פוריות ,וגבוה חזק צימוח

  לשתילות מיועד ,ארוך לגידול ,מצולע מעט

 .יולי-פברואר

V, Fol 1, Fol 2, ToMV,Mj, For, 
C5, Lt,Oi  

  1125 גדות

  ,גדול פרי ,טובה פוריות ,וגבוה חזק צימוח

  פירות הורדת .טובה חום חנטת .ארוך לגידול

 להגדלת תתרום מוקדם בשלב מעוותים

 .לשיווק הראוי היבול

HR: Vd (race 1), Fol (race 1,2), 
ToMV, For 
IR: Mj*, Mi* 

 יערה הזרע

  לשתול מומלץ ולכן עלוותי מאוד הצמח

  לשמור כדי לדונם צמחים 2,000 של בעומד

 גדול פחוס פרי .אוורור על

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, 
For  
IR: Mi, Mj, Sl, TYLCV 

 הזרע

ברונו  

-נסיוני)

 (חדש

  ארוכה לעונה סתוויות לשתילות איכותי זן

 .קצרה לעונה אביביות ולשתילות

R: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, 
For, Ff 
IR: Mi, Mj 

 אמנון הזרע

  ,אדום צבע ,וגלית טובה פוריות ,בינוני צימוח

 .ויפה גדול פרי

V, Fol 1, Fol 2, ToMV, M(IR), 
For 

  זרעים

 גדרה

1912 – 
 בונרדה

מתאים לשתילות אביב מוקדם ושתילות קיץ  

,  פרי גדול . קומות 6-8 -למחזור גידול קצר

 .אדום עז

 

LCVTY, TSWV, FOL12, M, FOR 
 
 

  זרעים

 גדרה

 

טורי  

-נסיוני)

 (חדש

  ,קיץ-אביב לשתילות מתאים ,חזק צימוח

 .גדול פרי ,טובה פוריות

V, Fol 1, Fol 2, ToMV,Mj, For, 
C5TSWV 

 

 מכתשים
79300  

 גלקסי

 עגבניות לקטיף בודד
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 1125 79300 אננטי אמנון

 2012ציון איכות קיץ 

 . 50%מוצקות , 10%כתמי צבע , 40%סדוקים  –ציון האיכות לפרי שנקטף בודד מורכב בפרופורציות הבאות 

 טורי



 

סבילות/עמידות הערות  הזן חברה 

   פירות 5-ל האשכול קיטום ,אשכול עגבניית
  12 עד לגדל מומלץ .מאי עד ינואר בשתילות

  בצורה הצמחים גידול על ולהקפיד תפרחות

 .בלבד זקופה

HR: Vd, Fol (race 1,2), 
Tomv,For IR: Mj*,Mi* 

 אנטונלה הזרע

  ,חורף ועובר קיץ לגידול אשכול עגבניית זן

  ביותר גבוהים יבולים מניב ,ובריא חזק צמח

  ענף להשאיר מומלץ .ארוכה עונה לאורך גם

  הראשי שהענף למקרה חופשי אחד צד

  חובה ,לכן ,בחורף היטב חונט הזן .יסיים

  תפרחות 4-5-ל הצמח את לזנב

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, 
For,Ff 

IR: Mj 
 אודליה הזרע

  חזק צמח ,אודליה מטיפוס חדש אשכולות זן

  לאורך גם ביותר גבוהים יבולים מניב ,ובריא

 TSWV הנבילה לווירוס עמיד ,ארוכה עונה
 .האביב בעונת הנפוץ

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV, 
For, Ff 
IR: Mj, TSWV 

 הזרע

מגנוליה  

 – נסיוני)

 (חדש

  פרי .לאשכול פירות 5-6 ,מסודר אשכול

   .יחסית קטן ,עז אדום צבע בעל ,איכותי

(V, Fol 1Fol 2 ToMV, TYLCV (IR 
 

  זרעים

 גדרה

 

 מוזה

  מומלץ .ואיכותי גבוה יבול ,חזק צימוח

  מוצקות .פירות 5-6 – ל האשכול את לקטום

 .בקיץ טובה

V, Fol 1, Fol 2, ToMV, M(IR) 
  זרעים

 גדרה
 סופי

  ,יבול עתיר ,בינוני צמח מאורכת עגבנייה

 .טובים מדף חיי ,גרם 120-כ הפרי משקל
V, Fol 1, Fol 2, ToMV, TSWV 

  זרעים

 גדרה
 קילאטס

 עגבניות לקטיף באשכול



סבילות/עמידות הערות   הזן חברה 

  צהבון לוירוס סבילות בעל ,פלאם מיני

  טובים מדף וחיי יפה אדום צבע .האמיר

 .בודד כפרי נקטף החמה בעונה .מאוד

Va,Vd, Fol 0,1, ToMV, TYLCV 

  ים

  תיכון

 זרעים

Nun3169 
Essential 

  ליבול פוטנציאל עם חזק צמח ,אשכולות שרי

 .טובים מדף חיי .להסתדקויות סביל .גבוה

HR: Fol 0,1, ToMV, Ff -5(c-) 
 IR: Mi, Ma, Mj 

  ים

  תיכון

 זרעים

 טרופיקל

  פוטנציאל עם קומפקטי צמח ,אשכולות שרי

  מדף חיי עם מצוין אשכול ,גבוה ליבול

 .ארוכים

HR: Fol (race 1,2), ToMV  
IR: Mj, Mi 

 1335שירן  הזרע

  לקטיף מתאים ,איכותי פלאם מידי זן

 סתיו ,קיץ ,אביב חעונת .כבודדים או כאשכול

 
HR: Vd, Fol (race 1), ToMV 
IR: TYLCV 

 וויטני הזרע

  יבול פוטנציאל בעל צמח ,אשכולות שרי

   .יפה אשכול מופע ,גבוה

  V,Fol (race 1,2), ToMV,N 

 רימי

אופיר  

-נסיוני)

 (חדש

 ומאורכות לקטיף באשכול רי'צ



 מבחני זנים   –זנים עמידים לחנטה בחום  -גנטיקה וטיפוח •

       

 מערפלים -צנון התנדפותי •

 יישום פתרונות חלקיים  –קושי של חנטה בחום 
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n.s   2012 -ניסוי צינון חוות הבשור

  -פעולתה הופסקה ב. כשבועיים לאחר השתילה 1/6/12-הצינון הופעל החל מ, בחממה המצוננת

 280cוהפסקתה ב (. טמפרטורת אוויר בגובה נוף הצמחים) 320c -הפעלת המערכת ב. 11/9/12



 הבשורהניסוי בוצע בחוות 
 

 . מש 50בית רשת מכוסה רשת  1125נשתלו שתילי עגבנייה מזן  15/5/2012בתאריך 

 

 חלקת ביקורת, (כמתואר להלן )חלקה מצוננת : הניסוי כלל שני טיפולים

                             

-דן-נען"צינון המבנה בוצע בעזרת מערכת ערפול בלחץ נמוך מתוצרת 

 4משאבה שייצרה לחץ קו של , מיכל, המערכת כללה בקר ייעודי". יין'ג

אטמוספרת ומערכת שלוחות ומערפלים המייצרים טיפות בטווח הגדלים  

המרחק בין שלוחות הערפול  . מיקרון שהותקנו בבית הרשת  30 - 90

  מתזספיקת כל . 'מ 1.5בתוך שלוחה  המתזיםוהמרחק בין ' מ 2.66היה 

 .ש/ל 1.3

 
 .  שימוש במי מקורות המורכבים ממים מותפלים בתוספת מי קידוחים

  (.טמפרטורת אוויר בגובה נוף הצמחים) 320c -המערכת נקבעה ל נקודת הסף לתחילת עבודת 

 .  נקבעה כסף תחתון שבוא הופסק הערפול במבנה 280cטמפרטורה של 

 . 11/9/12 -פעולתה הופסקה ב. כשבועיים לאחר השתילה 1/6/12-המערכת הופעלה החל מ

 

שניות במרווחים של   4-של ערפול במשך כ פולסיםבהתאם לתנאי הסף הופעלו 

תנועת האוויר בשני הטיפולים הייתה פסיבית ללא  . הפולסיםשניות בין  20
 .שימוש במאווררים או מסחררים
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 הכלים העומדים לרשות החקלאי 
 לצורך תכנון מנת ההשקיה ותדירותה

 :  מקור . (ET0)נתוני התאדות ייחוס •

      http://www.meteo.co.il/ (התאדות מחושבת.) 

 - ם"שהנתונים רב שנתיים מפרסומי       

 (.פנמןהתאדות מגיגית מותאם   לנוסחת )                   

 

 פ"ניסויים במו: המקור(KC) מקדמי גידול•

 מ"פרסומי שה                                        

 

   .סוג הקרקע:  תדירות ההשקיה•

 ההשקיהמי איכות                                  

http://www.meteo.co.il/


פרי גדולצ'רי  

שלב 

DATKcהתפתחות

קליטה 

והתבססות
7-200.150.18

21-350.350.47פריחה וחנטה

מילוי פרי 

בתפרחות 

ראשונה ושניה

36-690.80.9

70-2000.970.81קטיף

-135-2000.85דעיכת יבול

  פי שלבי התפתחות-עלמשתילה באביב מקדמי גידול לעגבנייה 



 (מ"מ)מנת השקיה  = מקדם גידול  X התאדות ייחוס

 מ"מ X 0.5 =2.5מ "מ 5

 התאדות ייחוס

 מקדם גידול לשלב הגידול המתאים

 מנת השקיה יומית



  שלב

 התפתחות

ימים  

 משתילה

מקדם 

 הגידול

 התאיידות

 (פנמן) 

 מנת מים

 

קליטה  

 והתבססות

7 – 20 0.18 4.67 0.8 – 1 

פריחה  

 וחנטה

21 – 35 0.47 4.67 – 5.5 2.2 – 2.6 

 5.4 – 2.6 6.0 – 5.5 0.9 69 – 36 מילוי פרי

  - 4.7 -5.6 – 6.1 0.81 200 - 70 קטיף

3.4 

4.9 - 5.8-  

3.8 - 2.7 

 דוגמא למנת מים של תאריך שתילה תחילת אפריל



 התמודדות ענף העגבניות  

 עם בעיות בהגנת הצומח



 

 בעגבנייה ToMV -ו  TMVוירוסים

.ג.ב.א

.ו.ה.ד



 ביניים סקר עגבניות  תוצאות       
ר אביב  "מ וד"להגנת הצומח בשיתוף עם מדריכי שההשירותים י "הסקר בוצע ע•

 דומברובסקי
 :  מטרה     

הבנת הקשר  . קבלת תמונה עדכנית לגבי תפוצת הווירוס בגידול עגבנייה בארץ•
כמה זמן , מקור הזרעים, זני עגבניות ) בין תפוצת הווירוס  לגורמים אחרים 

 .. (הווירוס נמצא בחלקות 
  

 :  הסקרמבנה      
.                                                                         הסקר היינו סטטיסטי•

 .                              מבנים מכל מגדל 3עד . מגדלים מכל יישוב 30%בשלב ראשון נדגמו  
 .עלים מכל מבנה  10בנות דגימות      

 הווירוס  הדיגום מכוון למציאת סימפטומים של  •
 

 :תוצאות
 .הבשור, רמת נגב : מגדלים בשני אזורים  44נדגמו כ "סה 

 (.מיקרולאב)י מעבדה חיצונית "או צמחי בוחן ע/ו באלייזההדגימות נבדקו 
 .דגימות 10בצמחי בוחן  ל  אימותיםמבצע כרגע  דומברובסקיאביב 



    
 :מסקנות ביניים 

 שליליהכול = תוצאה . מבנים  11מגדלים ב  9נבדקו  : רמת נגב•

 . חלקות  83מגדלים ב  36נבדקו  = בשור •

 חיובי=מגדלים  12חלקות של  17תוצאה                   

 :שנלקחו שלא במסגרת הסקרדגימות •

הכול חיובי                                                                               = מגדלים  2חלקות מ  3 –( דגימות מסווטלנה ) ערבה •

 (PCR-הגנת הצומח.) 

 חיובי= מלילות חלקה אחת : בדיקות של אביב •

 חיובי       = אחיטוב חלקה  אחת                               

 חיובי= בית עזרא                                    

  

 :עבודההמשך 

 .המשך סקר שבוע הבא בערבה•

 .מ"תחקור חלקות וניתוח נתונים במשותף עם שה•

 , בשיתוף השירותים להגנת הצומחבניית פרוטוקול לדיגום קרקע ובדיקתו •

 .מ ומכון וולקני"שה     

 .לביצוע סקר באזורים אחריםייבדק הצורך  •

 

 



 מחלת הקלויבקטר

 Clavibacter michiganensisי החיידק "נגרמת ע

 ,  המחלה גורמת לנבילה•

 התנוונות כללית ותמותת צמחים    

 .בכל שלבי הגידול   

 

 



 

   2014נגיעות בשתילת דצמבר 

 המבנה היה סגור 



,  בתחילת הגידול, הימנעות מביצוע פעולות אגרוטכניות

כשנוף הצמחים רטוב מדמיעה ומטל עשויה להפחית את  
 ההפצה המשנית ואת מרבית הנזק שהמחלה גורמת

 פתרון אגרוטכני



 .י תריפס קליפורני"וירוס המועבר ע•

 

 

 .בעיתי בעונות האחרונות הן במבנים והן בשטח הפתוח•

TSWV  
Tomato Spot Wilt Virus 





מ  "ס 0.5-הופעת כתמים עגולים בקוטר של כ

 ההופכים במהירות לנקרוזות

 -עלווה 



 



 



 ביולוגית בעגבניות –הדברה משולבת    
 

מ  "שה, פרוייקט משקי מודל בשיתוף משרד החקלאות  •

 " .ביובי"מועצת הצמחים וחברת 

 

 הנבחנת בשלב זה מכילה אקריות טורפות בלבד" החבילה"•

   

   

 פיקוח :  נשענת על 

 ופיזור אקריות טורפות



הערותחומריםתאריך
מיקרוטיול+אופיר25.7.13

מיקרוטיול+סקיפר30.7.13

אויסקט+בראבו7.8.13

מיקרוטיול+פלינט8.8.13

בראבו+קופראנטרקול15.8.13

הגמעהדוריבו16.8.13

מוספילן+בראבו18.8.13

הורדת עלים25.8.13

אקסמייט+אפולו26.8.13

בראבו180+סיגנום2.9.1375

4.9.13EOS0.5%+100ריסוס מיותר - בוצע ללא המלצה שלנודיפנדר

בראבו180+פלינט11.9.1320

בראבו180 + פולאר18.9.1325
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הערותחומריםתאריך
הגמעהאיפון17.6.13

אויסקט+בראבו27.6.13

בראבו+סקיפר30.6.13

בראבו+קופראנטרקול8.7.13

מוספילן+בראבו17.7.13

בראבו+פוליקור22.7.13

הגמעהדוריבו29.7.13

אוברון+פגסוס7.8.13

מיקרוטיול+פלינט8.8.13

אקסמייט+אפולו14.8.13

מילבנוק+שמן21.8.130.5%

פלורומייט60+ספיידר28.8.1325

בראבו180+סיגנום2.9.1375

מייטקלין40+אפולו4.9.1340

בראבו180+אקסמייט10.9.13150

פלינט20+פולאר25)מוזה(11.9.13

בראבו180+סקיפר16.9.13100

מילבנוק100+ספיידר17.9.1325
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חומריםתאריך
בקטין+דיפאס24.7.13

דומרק+קומודור4.8.13

מוספילן14.8.13

בקטין+אולטראפיין16.8.13

ברבו+סקור20.8.13

סיגנום27.8.13

קומודור30.8.13

פירט+ספיידר2.9.13

ברבו+סקור8.9.13

פלורמייט+אפולו16.9.13

ברבו+פגסוס22.9.13

ברבו+אוברון+פלורמייט3.10.13

דיפנדר+אפולו8.10.13

בראבו וקוצייד14.10.13

אקסמייט+ספיידר16.10.13

ספינקס סופרא20.10.13

אפולו+פלורמייט27.10.13

תיוביט+מנצידן4.11.13

בראבו+אוברון+פלורמייט11.11.13

מנקור+בקטין17.11.13

נימגרד+בקטין+ספיידר21.11.13

רזוס24.11.13

ספיידר+אקסמייט27.11.13

דרגו-פיקס8.12.13

בראבו+קוצייד16.12.13
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הערותחומריםתאריך

בקטין+דיפאס24.7.13

דומרק+קומודור4.8.13

מוספילן14.8.13

בקטין+אולטראפיין16.8.13

ברבו+סקור19.8.13

סיגנום27.8.13

קומודור1.9.13

ברבו+סקור8.9.13

אקסמייט17.9.13

מטרונום20.9.13

ברבו+רוברל23.9.13

קומודור2.10.13

גמלון ראשון בלבד-דיפנדר+אפולו8.10.13

בראבו וקוצייד14.10.13

ספינקס סופרא20.10.13

תיוביט+מנצידן3.11.13

מנקור17.11.13

רזוס24.11.13

דרגו-פיקס8.12.13

בראבו+קוצייד16.12.13
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חומריםתאריך
סמש8.8

דיפס+בקטין12.8

פגסוס18.8

ברבו+אויסקט8.9

ברבו+רוברל25.9

ברבו+קוצייד1.10.13

פגסוס+אוברון2.10.13

אוברון+פלורמייט15.10.13

קומודור+פירט18.10.13

קומודור+רוברל24.10.13

ברבו+פרוקליים07/11/2013

הליוגופרית24.11.13

אוברון+פלורמייט2.12.13

פוליו גולד+קורזייט8.12.13

קורזייט+ברבו19.12.13
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חומריםתאריך

טיונקס20.8

מוספילן28.8

פגסוס3.9

אויסקט11.9

מובנטו15.9

איפון+ברבו23.9

קוצייד+ברבו27.9

מוספילן+סקור30.9

גופרית+סיסטן15.10.13

קריאל+קומודור18.10.13

טיוביט+משהו נגד מחלות עלים21.10.13

אפולו+פלורמייט30.10.13

אקסמייט+הליוגופרית3.11.13

מנקור15.11.13

פוליו גולד+קורזייט21.11.13

פוליו גולד+קורזייט9.12.13

קורזייט+בראבו19.12.13
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 ממוצע ריסוסי אקריות בשלושת המשקים


